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  مقدمة

ً من مجلس إدارة شركة كیمائیات المیثانول بحقوق المساھمین والعمالء واصحاب المصالح  إیمانا
ً وترسیخ مع " الئحة لتنسجم الالئحة  ھذه، تم إصدار  ھمي تعامالت مجلس اإلدارة تجاھلمبدأ الشفافیة ف ا

حوكمة الشركات في المملكة العربیة السعودیة" الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار 
  .م١٣/٠٢/٢٠١٧الموافق   ھـــ١٦/٠٥/١٤٣٨) وتاریخ ٢٠١٧- ١٦- ٨رقم (
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  الباب األول
 

  : تعریفاتألولىاادة الم

المعاني الموضحة لھا في فیھا یقصد بالكلمات والعبارات الواردة  لغرض تطبیق أحكام ھذه الالئحة،
النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح ھیئة السوق المالیة وقواعدھا كما یقصد بالكلمات 

 ا لم یقض سیاق النص بغیر ذلك:والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منھا م

 . ھـ٢٨/١/١٤٣٧وتاریخ ) ٣: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ نظام الشركات

 . ھـ٢/٦/١٤٢٤وتاریخ  )٣٠م/( : نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقمنظام السوق المالیة

 رة عن مجلس ھیئة السوق المالیة. : قواعد التسجیل واإلدراج الصادقواعد التسجیل واإلدراج

 ھیئة السوق المالیة.  الھیئة:

 السوق المالیة السعودیة.  السوق:

 شركة المساھمة المدرجة في السوق.  الشركة:

 مجلس إدارة الشركة.  :اإلدارةمجلس 

 قواعد لقیادة الشركة وتوجیھھا تشتمل على آلیات لتنظیم العالقات المختلفة بین حوكمة الشركات:
والمدیرین التنفیذیین والمساھمین وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات  اإلدارةمجلس 

خاصة لتسھیل عملیة اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافیة والمصداقیة علیھا بغرض حمایة حقوق 
  . مالالمساھمین وأصحاب المصالح وتحقیق العدالة والتنافسیة والشفافیة في المالیة وبیئة األع

: جمعیة تشكَّل من مساھمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة  جمعیة المساھمین
 األساس.  

ً في  اإلدارةعضو مجلس  العضو التنفیذي: التنفیذیة للشركة ویشارك في  اإلدارةالذي یكون متفرغا
  . األعمال الیومیة لھا

ً إلدارة الشركة وال یشارك في  الذي اإلدارةعضو مجلس  العضو غیر التنفیذي: ال یكون متفرغا
 األعمال الیومیة لھا. 

عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراتھ، وال تطبق  العضو المستقل:
  . علیھ أي من عوارض االستقالل المنصوص علیھا في المادة العشرین من ھذه الالئحة  

واقتراح ، یة: األشخاص المنوط بھم إدارة عملیات الشركة الیوم و كبار التنفیذیینالتنفیذیة أ اإلدارة
  . وتنفیذھا، كالرئیس التنفیذي ونوابھ والمدیر المالي االستراتیجیةالقرارات 
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 األقارب أو صلة القرابة: 

 اآلباء، واألمھات، واألجداد، والجدات وإن علوا.   -

 وأوالدھم وإن نزلوا.   ،األوالد -

 خوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدھم. اإل -

 األزواج والزوجات.   -

 أي شخص طبیعي، أو اعتباري تقر لھ أنظمة المملكة بھذه الصفة.  شخص:

 األطراف ذو العالقة: 

 كبار المساھمین في الشركة.   -أ
 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم.   -ب

 تنفیذیین في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم.  كبار ال   -ج

 وكبار التنفیذیین لدى كبار المساھمین في الشركة.   اإلدارةأعضاء مجلس   -د

أو أحد كبار التنفیذیین أو  اإلدارةالمملوكة لعضو مجلس  –من غیر الشركات  –المنشآت   -ه
 أقاربھم.  

 أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم شریكاً فیھا.   اإلدارةمجلس  الشركات التي یكون أي من أعضاء  -و

أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم عضواً في  اإلدارةالشركات التي یكون أي من أعضاء مجلس  -ز
 مجلس إدارتھا أو من كبار التنفیذیین فیھا.  

نفیذیین أو أقاربھم ما أو كبار الت اإلدارةشركات المساھمة التي یملك فیھا أي من أعضاء مجلس  -ح
 من ھذا التعریف.   )د(أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) % ٥ ( نسبتھ

أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم تأثیر في  اإلدارةالشركات التي یكون ألي من أعضاء مجلس   - ط
 قراراتھا ولو بإسداء النصح أو التوجیھ.  

یر في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا وكبار أي شخص یكون لنصائحھ وتوجیھاتھ تأث -ي
 تنفیذیھا.  

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة.   -ك

من ھذا التعریف النصائح والتوجیھات التي تقدَّم بشكل مھني من ) ي(و )ط(ویستثنى من الفقرتین 
  . شخص مرخص لھ في ذلك

 بع لھ. فیما یتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تا المجموعة:
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الشخص الذي یسیطر على شخص آخر، أو یسیطر علیھ ذلك الشخص اآلخر، أو یشترك معھ في  تابع:
كونھ مسیطراً علیھ من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السیطرة بشكل مباشر أو غیر 

 مباشر. 

موّردین، أصحاب المصالح: كل من لھ مصلحة مع الشركة، كالعاملین، والدائنین، والعمالء، وال
  . والمجتمع

 أو أكثر من أسھم الشركة أو حقوق التصویت فیھا. ) % ٥(: كل من یملك ما نسبتھ كبار المساھمین

یمنح كل مساھم قدرة تصویتیة  اإلدارة: أسلوب تصویت الختیار أعضاء مجلس التصویت التراكمي
تقسیمھا بین من یختارھم من بعدد األسھم التي یملكھا؛ بحیث یحق لھ التصویت بھا لمرشح واحد أو 

  . المرشحین دون تكرار لھذه األصوات

: القدرة على التأثیر في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غیر مباشر،  حصة السیطرة
ً مع قریب أو تابع، من خالل:  أو أكثر من حقوق ) % ٣٠(امتالك نسبة  ) أ( منفردا أو مجتمعا

 أو أكثر من أعضاء الجھاز اإلداري. ) % ٣٠( تعیین حق ) ب(التصویت في شركة. 

للشخص. ویعدّ مجلس إدارة  االستراتیجیةمجموعة األفراد الذین یتخذون القرارات  الجھاز اإلداري:
 الشركة الجھاز اإلداري لھا. 

ألداء، المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمھا، والمكافآت الدوریة أو السنویة المرتبطة با المكافآت:
والخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة األجل، وأي مزایا عینیة أخرى، باستثناء النفقات والمصاریف 

  . لغرض تأدیة عملھ  اإلدارةالفعلیة المعقولة التي تتحملھا الشركة عن عضو مجلس 

 : یوم تقویمي، سواء أكان یوم عمل أم ال. یوم

 المادة الثانیة: أھداف الالئحة 

ً م ن مجلس اإلدارة بحمایة حقوق مساھمي الشركة وأصحاب المصالح من خالل تطبیق أعلى التزاما
معاییر الشفافیة وتطبیق افضل ممارسات حوكمة الشركات فقد وضعت تلك الالئحة القواعد العامة 

  والمعاییر المنظمة إلدارة الشركة . 
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  الباب الثاني

  الشركة وخططھا المستقبلیةاستراتیجیة 

  للشركة االستراتیجي ثالثة:  التخطیط المادة ال 

على تعزیز موقعھا الریادي في مجال المنتجات الكیمیائیة  االستراتیجیةترتكز كیمانول في خطتھا 
من مشتقات المیثانول والمشتقات من مصادر أخرى من خالل تطویر أعمالھا الحالیة  المتخصصة

ماویات والبتروكیماویات ستدامة في مجال الكیواستكشاف آفاق استثماریة جدیدة أكثر قدرةً على اال
داخل وخارج المملكة فضالً عن الدخول في شراكات مع  استراتیجیة، والبحث عن شراكات المتخصصة

  أصحاب التقنیات المتطورة إلنتاج مزیج من المنتجات التحویلیة المتخصصة ذات القیمة المضافة.

النمو المطلوبة بما في ذلك االستخدامات المبتكرة للمواد  ھذا الصدد، تمكنت الشركة في تحدید أوجھوفي 
الخام البدیلة للمواد الكیمیائیة المتخصصة، وھذا یوضح سیاسة كیمانول في تطویر منتجاتھا بشكل مستمر 

األمثل االستخدام التي تبنتھا حكومتنا الرشیدة والتي تھدف إلى تحقیق م ٢٠٣٠مة الرؤیة الوطنیة لمواء
  لیة لقطاع البتروكیماویات في تصنیع المنتجات التحویلیة ذات القیمة المضافة. للمواد األو

تواصل كیمانول جھودھا إلجراء المزید من الدراسات حول زیادة منتجاتھا وتنویع أسواقھا وسبل نقل 
التكنولوجیا. وباإلضافة الى ماسبق، تعكف الشركة على إیجاد طرق جدیدة لتعزیز التكامل العكسي، 

  تاج منتجات جدیدة قائمة على المیثانول وغیرھا من المشتقات.وإن

وتلتزم كیمانول في سعیھا لتنفیذ ھذه االستراتیجیات بأعلى المعاییر الفنیة والبیئیة وتتبني "المیثاق العالمي 
للرعایة المسئولة" بھدف تحقیق آمال وتطلعات كافة أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة معتمدةً بعد 

 على قدرات واحترافیة موظفیھا وواضعةً نصب عینیھا تعزیز مسئولیتھا االجتماعیة في تحقیق هللا
  الرفاھیة االجتماعیة ألفراد المجتمع المحلي. 

  الشركةاستراتیجیة تنفیذ وتحدیث ومتابعة، آلیة المادة الرابعة: 

 اعتماد االستراتیجیةواألھداف الرئیسیة للشركة وتقییم واعتماد مناقشة  اإلدارةیتولى مجلس  .١
 . والخطط التشغیلیة لھا

الدراسة الجیدة لألحداث اإلقتصادیة الحالیة والمتوقعة والتأكد من توافر الموارد الالزمة لتحقیق  .٢
  . االستراتیجیةتلك 

  . وخططھا االستراتیجیةالتقییم الدوري للھیكل التنظیمي للشركة ومدى توافقھ مع أھداف  .٣
 الشركة تحتوي على مراجعة ألسواق الشركة ولمنتجاتھا.استراتیجیة ن أالتأكد بشكل كامل من  .٤
والمخاطر المرتبطة بعملیة التطبیق وكیفیة إدارة تلك  االستراتیجیةضرورة تقییم خطط تطبیق  .٥

 . المخاطر أثناء عملیة التطبیق
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ألداء إستراتیجیة الشركة على مؤشرات ومقاییس معینة یتم من خاللھا متابعة ااحتواء ضرورة  .٦
 . خالل المدة الزمنیة المحددة لتطبیقھا

 استراتیجیةالتنفیذیة بشأن دراسة المخاطر التي قد تكون مرتبطة بتنفیذ  اإلدارةالتنسیق مع  .٧
 . الشركة وكیفیة إدارتھا في المستقبل

أو من یفوضھ في ھذا الشأن عن أي  اإلدارةالتنفیذیة برفع تقاریر دوریة لمجلس  اإلدارةتقوم  .٨
 . رات أو مستجدات جدیدة تعوق عملیة التنفیذ وكیفیة حلھاتغیی

  . الشركة بشكل سنوي كحد إدانى  استراتیجیةباستعراض  اإلدارةقیام مجلس  .٩
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  الباب الثالث
  الفصل األول

  والجمعیة العامة ساھمینحقوق الم 
  المعاملة العادلة للمساھمین  المادة الخامسة: 

  حمایة حقوق المساھمین بما یضمن العدالة والمساواة بینھم. بالعمل على  اإلدارةمجلس  یلتزم .١

التنفیذیة للشركة بعدم التمییز بین المساھمین المالكین لذات فئة  اإلدارةو اإلدارةیلتزم مجلس  .٢
  وبعدم حجب أي حق علیھم. ، األسھم

ان یكفل النظام األساسي للشركة ولوائحھا الداخلیة اإلجراءات واالحتیاطات الالزمة لضم .٣
  . ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھم النظامیة

   المادة السادسة: سیاسة طلب سجل المساھمین

ً من مجلس إدارة الشركة بضرورة المحافظة على بیانات مساھمیھا وعدم تداولھا بشكل علني فقد  إیمانا
بط أرتأت الشركة وضع سیاسة تتعلق بمعاییر وضوابط سجل مساھمیھا والتي تتلخص تلك الضوا

  :اآلتيوالمعاییر في 

ً محدداً المدة للرئیس التنفیذي للشركة یحق لھ بموجبھ طلب سجل  اإلدارةیمنح مجلس  .١ تفویضا
المساھمین من السوق المالیة السعودیة " تداول " وفقاً للضوابط والمعاییر التي سترد الحقاً ولھ 

 . أن یفوض أحد موظفي الشركة أو اكثر في طلب سجل المساھمین

ق للرئیس التنفیذي أو من یفوضھ من موظفي الشركة في طلب سجل المساھمین في الحاالت یح .٢
  :اآلتیة

  .الجمعیة العامة العادیة أو الغیر عادیة اجتماعات انعقادعند نشر دعوة  )أ
  .الجمعیة العامة العادیة أو الغیر عادیة اجتماعاتقبل  )ب
  .عند قیام الشركة بتوزیع أرباح على مساھمي الشركة )ج
 . عند نھایة كل سنة مالیة )د
 .یستجد من تطورات یرى معھا المجلس ضرورة لطلب سجل المساھمین ما  )ه

 یتم حفظ جمیع سجالت مساھمي الشركة لدى ضابط اإلتصال المفوض من قبل الشركة. .٣

عن عدد سجالت المساھمین التي  اإلدارةبشكل سنوي من خالل تقریر مجلس  اإلفصاح یتم  .٤
 . والغرض من طلبھا طلبت من قبل الشركة
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  الحقوق المرتبطة بالسھم المادة السابعة: 

 ما المتصلة بالسھم، وبوجھ خاص المساھمین جمیع حقوقالحفاظ على لقد كفل النظام األساسي للشركة 
  یلي:

 . نقداً أو بإصدار أسھمالحق في الحصول على نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعھا  .١

 . موجودات الشركة عند التصفیة من الحق في الحصول على نصیب .٢

واالشتراك في مداوالتھا والتصویت على العامة أو الخاصة ،حق حضور جمعیات المساھمین  .٣
 . قراراتھا

 . فق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیةحق التصرف في األسھم و .٤

 .  اإلدارةأداء الشركة واعمال مجلس  حق  مراقبة .٥

والطعن ببطالن ، في مواجھتھمالمسئولیة ورفع دعوى  اإلدارةمساءلة أعضاء مجلس  حق  .٦
قرارات جمعیات المساھمین العامة والخاصة وفق الشروط والقیود الواردة في نظام الشركات 

 . األساسونظام الشركة 

لومات ویشمل ذلك البیانات والمع، طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقھاحق االستفسار و  .٧
بمصالح الشركة وال یضر  الخاصة بنشاط الشركة واستراتیجیتھا التشغیلیة واالستثماریة بما ال

باألسھم أولویة االكتتاب  یتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة.
مل بحق لم توقف الجمعیة العامة غیر العادیة الع ما، الجدیدة التي تصدر مقابل حصص نقدیة

 . ) من النظام االساس للشركة١٣/٤) من نظام الشركات والمادة (١٤٠وفقاً للمادة (األولویة 

 . تقیید أسھمھ في سجل المساھمین في الشركة .٨

لم تنشرھما الشركة في  مااألساس طلب االطالع على نسخة من عقد تأسیس الشركة ونظامھا  .٩
 . اإللكترونيموقعھا 

 . وانتخابھم ةاإلدارةاإلدارترشیح أعضاء مجلس  .١٠

 على المعلومات  حصول المساھم: الثامنةالمادة 

بتوفیر المعلومات الكاملة والواضحة والصحیحھ وغیر المضللة لتمكین  اإلدارةیلتزم مجلس  .١
ت المناسب ویجري وتقدم ھذه المعلومات في الوق، وجھأكمل المساھم من ممارسة حقوقھ على 

 .تحدیثھا بانتظام

تتضمن بیاناً بمعلومات وأن ، علومات للمساھم بالوضوح والتفصیلوسیلة توفیر الم یجب أن تتسم .٢
 . وأن یتم توفیرھا لعموم المساھمین من ذات الفئة، الشركة التي یمكن للمساھم الحصول علیھا
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لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العامة وتوجیھ األسئلة  .٣
أو مراقب الحسابات  اإلدارةومراقب الحسابات ویجیب مجلس  اإلدارةضاء مجلس بشأنھا إلى أع

على أسئلة المساھمین بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساھم أن الرد 
  . على سؤالھ غیر مقنع احتكم إلى الجمعیة ویكون قرارھا ملزماً في ھذا الشأن

السنوي والحسابات الختامیة لھا في مقرھا الرئیسي فور  ةاإلدارتوفر الشركة تقریر مجلس  .٤
 انعقادفي مقر توفرھا لى نشرھا على موقع السوق المالیة السعودیة " تداول " باإلضافة إ

 . الجمعیة

توزع األرباح أن الشركة تضمن فإن في حال قررت الجمعیات العامة للمساھمین توزیع أرباح  .٥
الجمعیة العامة  انعقادتاریخ األحقیة (وھو نھایة تداول یوم  لجمیع المساھمین المستحقین حتى

  للمساھمین التي تقرر توزیع األرباح). 

توفر الشركة جمیع المعلومات التي تمكن المساھمین من ممارسة حقوقھم على أكمل وجھ، بحیث  .٦
حددة، تقدم وتحدث بطریقة منتظمة وفي المواعید الموأن ، تكون ھذه المعلومات وافیة ودقیقھ

تمییز بین المساھمین فیما أي ومستخدمة أكثر الطرق فعالیة في التواصل مع المساھمین بدون 
  یتعلق بتوفیر المعلومات.

  التواصل مع المساھمین: التاسعةالمادة 

ً على الفھم المشترك لألھداف  .١ تحقیق التواصل بین الشركة والمساھمین بحیث یكون مبینا
  . ھاللشركة ومصالح االستراتیجیة

على آراء المساھمین  اإلدارةأعضاء مجلس ووالرئیس التنفیذي  اإلدارةیطلع رئیس مجلس   .٢
  . ومناقشتھا معھم 

التنفیذیة للشركة  اإلدارةأو أعمال  اإلدارةال یجوز ألي من المساھمین التدخل في أعمال مجلس   .٣
تدخلھ عن طریق الجمعیة  ما لم یكن عضواً في مجلس إدارتھا أو من إدارتھا التنفیذیة أو كان

  . اإلدارةالعامة العادیة ووفقاً الختصاصاتھا أو في الحدود واألوضاع التي یجیزھا مجلس 

 : الحصول على أرباح   العاشرةالمادة 

وكونھا تعد المحرك ، یعد حصول المساھمین على األرباح من أھم الحقوق التي تنادي بھا حوكمة الشركة
األرباح وق األوراق المالیة فقد وضعت الشركة سیاسة واضحة لعملیات توزیع الرئیسي لإلستثمار في س

ً لنظام الشركات ولوائح ھیئة ال ً لمصالح المساھمین والشركة ووفقا سوق المالیة ونظام الشركة تحقیقا
  :اآلتیةلإلجراءات والسیاسات یحصل المساھم على نصیبھ في االرباح وفقاً حیث ، األساس
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) من األرباح الصافیة %١٠(عشرة بالمائة على مساھمي الشركة بعد تجنیب باح األریتم توزیع  .١
ویجوز للجمعیة العامة العادیة أن تقرر وقف ھذا التجنیب متى بلغ ، لتكوین االحتیاطي النظامي

  .  ) من رأس المال المدفوع%٣٠االحتیاطي المذكور (

مقدار  ح على المساھمین متضمنةللجمعیة العامة بتوزیع أربا اإلدارةتصدر توصیة مجلس   .٢
 . التي یتم توزیعھا ونسبتھا من رأس المال ونصیب كل سھم وطریقة وتاریخ التوزیعاألرباح 

الجمعیة العامة في بند مستقل ضمن جدول  اجتماعاتضمن  اإلدارةتتم مناقشة توصیة مجلس  .٣
 . أعمال الجمعیة

ة العامة الصادر في ھذا الشأن ویبین القرار یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار الجمعی .٤
لمالكي األسھم المسجلین في سجالت األرباح تاریخ االستحقاق وتاریخ التوزیع وتكون أحقیة 

  . المساھمین في نھایة الیوم المحدد لالستحقاق

یوماً من تاریخ اقرار  ٣٠یتم البدء في صرف االرباح الموافق علیھا من قبل الجمعیة في خالل  .٥
 . الجمعیة لھا

 . یتم توزیع االرباح على المساھمین على اساس عد االسھم ونوعھا .٦

تقوم الشركة بمجرد اقرار الجمعیة العامة لتوزیع االرباح باإلعالن من خالل موقع تداول  .٧
 . للشركة عن تاریخ وإجراءات السداداإللكتروني والموقع 

في لألرباح المباشر اإلیداع توزیع عن طریق تقوم الشركة بالتعاقد مع البنوك التمام عملیات ال .٨
  .في السوق المالیة السعودیة "تداول"المسجلة حسابات المساھمین 

أن تجنب نسبة معینة من األرباح ، اإلدارةعلى اقتراح مجلس وبناًء یجوز للجمعیة العامة العادیة؛  .٩
 . بموافقة الجمعیة الصافیة لتكوین احتیاطي اتفاقي ویجوز تخصیصھ لغرض أو أغراض معینة 

وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة ، أخرىاحتیاطات للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین  .١٠
 . الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین

 . ) من رأس مال الشركة المدفوع %٥یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة تمثل ( .١١

بعد استیفاء الضوابط ، اإلدارةعلى اقتراح مجلس  لعامة العادیة، وبناءً یجوز للجمعیة ا  .١٢
 الموضوعة من الجھة المختصة توزیع أرباح نصف سنویة وربع سنویة على المساھمین.
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  الفصل الثاني
  الجمعیة العامةاجتماع المتعلقة بحقوق المساھمین 

  

  : تمھیدالحادیة عشرةالمادة 

ساھمین بجمیع األمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعیة العامة المنعقدة وفقاً تختص الجمعیات العامة للم
لإلجراءات النظامیة جمیع المساھمین في ممارسة اختصاصاتھم المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورھا وفقاً 

   .  ألحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة ونظام الشركة األساس

   الجمعیة العامة غیر العادیة اختصاصات: عشرة الثانیة المادة

  تختص الجمعیة العامة غیر العادیة بما یلي: 

      تعدیل نظام الشركة األساس باستثناء التعدیالت التي تعدّ بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.  .١
 زیادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة.  .٢
ركة في حال زیادتھ على حاجة الشركة أو إذا ُمنیت بخسائر مالیة، وفق تخفیض رأس مال الش .٣

  . األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة
تقریر تكوین احتیاطي اتفاقي للشركة ینص علیھ نظامھا األساس ویخصَّص لغرض معین،  .٤

 والتصرف فیھ. 
  . ي نظامھا األساستقریر استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل المعین ف  .٥
  . الموافقة على عملیة شراء أسھم الشركة .٦
إصدار أدوات دین أو صكوك تمویلیة قابلة للتحویل إلى أسھم، وبیان الحد األقصى لعدد األسھم  .٧

  . التي یجوز إصدارھا مقابل تلك األدوات أو الصكوك
ي الشركة والشركات تخصیص األسھم المصدرة عند زیادة رأس المال أو جزء منھا للعاملین ف .٨

  . أو أي من ذلك، التابعة أو بعضھا
وقف العمل بحق األولویة للمساھمین في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل حصص نقدیة أو  .٩

إعطاء األولویة لغیر المساھمین في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نُص على 
  . ذلك في نظام الشركة األساس

جمعیة العامة غیر العادیة أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعیة العامة العادیة، ویجوز لل
ً لشروط إصدار قرارات الجمعیة العامة العادیة المحددة باألغلبیة  على أن تصدر تلك القرارات وفقا

  المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع.
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  العادیة الجمعیة العامة اختصاصات : ةعشر الثالثةالمادة 

عدا ما تختص بھ الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع شؤون الشركة، 
 وبخاصة ما یلي:  

      وعزلھم. اإلدارةتعیین أعضاء مجلس  .١
مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود  اإلدارةالترخیص في أن یكون لعضو مجلس  .٢

  . ة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیةالتي تتم لحساب الشرك
في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن ینافس  اإلدارةالترخیص باشتراك عضو مجلس  .٣

  . الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة
م نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة واألنظمة األخرى ذات بأحكا اإلدارةمراقبة التزام أعضاء مجلس  .٤

العالقة ونظام الشركة األساس، وفحص أي ضرر ینشأ عن مخالفتھم لتلك األحكام أو إساءتھم 
یة المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسباً في ھذا الشأن وفقاً مسئولتدبیر أمور الشركة، وتحدید ال

  . نفیذیةلنظام الشركات ولوائحھ الت
      تشكیل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة.  .٥
  . الموافقة على القوائم المالیة للشركة  .٦
      .اإلدارةالموافقة على تقریر مجلس  .٧
      بشأن طریقة توزیع األرباح الصافیة. اإلدارةالبت في اقتراحات مجلس  .٨
، وتغییرھم، والموافقة على تعیینھمدید مكافآتھم، وإعادة تعیین مراجعي حسابات الشركة، وتح .٩

 تقاریرھم.
النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائھم لمھامھم، وفي أي  .١٠

أو إدارة الشركة  اإلدارةتتعلق بتمكین مجلس  –یُخطرھا بھا مراجعو حسابات الشركة  –صعوبات 
الدفاتر والسجالت وغیرھا من الوثائق والبیانات واإلیضاحات الالزمة ألداء لھم من االطالع على 

 .مھامھم، واتخاذ ما تراه مناسبا في ھذا الشأن
) من رأس مال الشركة المدفوع، % ٣٠( وقف تجنیب احتیاطي الشركة النظامي متى ما بلغ .١١

المالیة التي ال تحقق  وتقریر توزیع ما جاوز منھ ھذه النسبة على مساھمي الشركة في السنوات
 الشركة فیھا أرباحاً صافیة.

استخدام االحتیاطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصیصھ لغرض معین، على أن یكون  .١٢
وفي األوجھ التي تعود بالنفع على  اإلدارةاستخدام ھذا االحتیاطي بناًء على اقتراح من مجلس 

 .الشركة أو المساھمین
تصرف ركة، بخالف االحتیاطي النظامي واالحتیاطي االتفاقي، والتكوین احتیاطیات أخرى للش .١٣

 فیھا.
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اقتطاع مبالغ من األرباح الصافیة للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو لمعاونة  .١٤
ً لما ورد في المادة التاسعة والعشرین بعد المائة من نظام  ً من ھذه المؤسسات، وفقا ما یكون قائما

 الشركات.
عدة صفقات أو ) من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة %٥٠(  افقة على بیع أكثر منالمو .١٥

خالل اثني عشر شھراً من تاریخ أول صفقة بیع، وفي حال تضمن بیع تلك األصول ما یدخل 
ضمن اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة، فیجب الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر 

  العادیة على ذلك. 

    جمعیة المساھمین :ةعشر الرابعةمادة ال

تعقد الجمعیة العامة مرة على األقل في السنة خالل الستة األشھر التالیة النتھاء السنة المالیة  .١
 .للشركة

ً لألوضاع اإلدارةتعقد الجمعیات العامة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من مجلس  .٢ ، وفقا
تنفیذیة ونظام الشركة األساس. وعلى مجلس المنصوص علیھا في نظام الشركات ولوائحھ ال

إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة جتماع أن یدعو الجمعیة العامة العادیة إلى اال اإلدارة
)على األقل من رأس مال %٥( المراجعة أو عدد من المساھمین تمثل ملكیتھم ما نسبتھ

خالل  اإلدارةإذا لم یدُعھا مجلس  دنعقاالشركة. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة إلى اال
 ) یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات. ٣٠(ثالثین 

الجمعیة العامة ومكانھ وجدول أعمالھا قبل الموعد بعشرة أیام  انعقادیتم اإلعالن عن موعد  .٣
على األقل، وتُنشر الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشركة وفي 

ع في المنطقة التي یكون فیھا مركز الشركة الرئیس. وباإلضافة إلى ذلك، صحیفة ی ومیة توزَّ
الجمعیات العامة والخاصة لمساھمیھا عن طریق وسائل  نعقادیجوز للشركة توجیھ الدعوة ال

  . التقنیة الحدیثة 

شار إلیھا یجوز للشركة تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة خالل الفترة ما بین نشر اإلعالن الم .٤
الجمعیة العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقاً  انعقادمن ھذه المادة وموعد ) ٣(في الفقرة 

 من ھذه المادة.  )٣(لألوضاع المقررة في الفقرة 

الجمعیة العامة. ویجوز  اجتماعاتیتاح للمساھمین الفرصة للمشاركة الفعالة والتصویت في  .٥
للمساھمین واشتراك المساھم في مداوالتھا والتصویت على الجمعیات العامة  اجتماعاتعقد 

ً للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة  قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، وذلك وفقا
 تنفیذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة. 

الجمعیة العامة، ماع اجتعلى تیسیر مشاركة أكبر عدد من المساھمین في  اإلدارةیعمل مجلس  .٦
 ومن ذلك اختیار المكان والوقت المالئمین. 
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یتم التحقق من تسجیل بیانات المساھمین الراغبین في الحضور في مركز الشركة الرئیس قبل  .٧
 الجمعیة ما لم ینص نظام الشركة األساس على وسیلة أخرى.  نعقادالوقت المحدد ال

عند نشر  –ني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق یتاح للمساھمین من خالل الموقع اإللكترو .٨
الحصول عل  المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعیة  –الجمعیة العامة  نعقادالدعوة ال

ومراجع الحسابات والقوائم المالیة وتقریر لجنة  اإلدارةالعامة، وبخاصة تقریر مجلس 
بشأنھا، على أن یتم تحدیث تلك المعلومات المراجعة، وذلك لتمكییھم من اتخاذ قرار مدروس  

 في حال تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة.

تكون الموضوعات المعروضة على الجمعیة العامة مصحوبة بمعلومات كافیة تمكن المساھمین  .٩
 من اتخاذ قراراتھم.

وم الجمعیة العامة، كما یجب ان تقاجتماع تمكن الشركة المساھمین من االطالع على محضر  .١٠
 ه.انعقاد) أیام من تاریخ ١٠(عشرة  خاللجتماع الشركة بتزوید الھیئة بنسخة من محضر اال

ً للضوابط التي تحددھا الھیئة  –یتم اإلعالن للجمھور وإشعار الھیئة والسوق  .١١ بنتائج   –وفقا
    .اانتھائھالجمعیة العامة فور 

  إدارة جمعیة المساھمین : ةعشر الخامسةالمادة     

أو نائبھ عند غیابھ أو من  اإلدارةالجمعیات العامة للمساھمین رئیس مجلس  جتماعاتایرأس  .١
 ونائبھ.  اإلدارةمن بین أعضائھ لذلك في حال غیاب رئیس مجلس  اإلدارةینتدبھ مجلس 

یلتزم رئیس جمعیة المساھمین بإتاحة الفرصة للمساھمین للمشاركة الفعالة والتصویت في  .٢
مة، وتجنب وضع أي إجراء یؤدي إلى إعاقة حضور الجمعیات أو الجمعیة العا اجتماعات

ً بالقواعد التي تحكم عمل تلك   جتماعاتاالاستخدام حق التصویت. ویجب إحاطتھم علما
 وإجراءات التصویت.

للمساھمین حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العامة وتوجیھ األسئلة  .٣
ومراجع الحسابات. ویجب اإلجابة عن ھذه األسئلة بالقدر  دارةاإلبشأنھا إلى أعضاء مجلس 

 ال یعّرض مصلحة الشركة للضرر.الذي 

یقوم رئیس الجمعیة بتوجیھ الدعوة للمساھمین الحاضرین لإلشتراك في لجنة فرز وجمع  .٤
االصوات وفي حال عدم رغبة المساھمین في المشاركة یتم تشكیل اللجنة بواسطة رئیس 

 .الجمعیة

 .وم رئیس الجمعیة بتعیین سكرتیراً للجمعیة من قبل موظفي الشركةیق .٥
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یتم مناقشة كافة كافة الموضوعات المعروضة على الجمعیة العامة مصحوبة بمعلومات كافیة  .٦
 .تمكن المساھمین من اتخاذ قرارتھم

 فرز.تعلن نتائج الجمعیة العامة بواسطة رئیس الجمعیة على الحضور فور االنتھاء من اعمال ال .٧

  حقوق التصویت : ةعشر السادسةالمادة  

الجمعیة العامة، على أن یكون لكل مساھم صوت عن كل  اجتماعاتیحق لكل مساھم حضور  .١
یعد التصویت حقا أساسیا للمساھم ال یمكن إلغاؤه بأي طریقة  . سھم یمثلھ أو اكتتب بھ أو یمثلھ

تصویت، ویجب تسھیل ممارسة ویحظر وضع أي إجراء قد یؤدي الى إعاقة استخدام حق ال
 المساھم لحقھ في التصویت وتیسیره.

توزع الشركة نموذج بطاقات التصویت على المساھمین مع بیان طریقة التصویت على  .٢
القرارات وكیفیة إبداء المساھم رأیھ فیما یتعلق  بالقرارات  المطروحة وفقا لجدول األعمال 

 .الجھات المختصةالمعتمد 

ومن غیر موظفي  اإلدارةآخر من غیر أعضاء مجلس شخص  -عنھ كتابة  -  للمساھم ان یوكل .٣
  الجمعیة العامة. اجتماع الشركة في حضور 
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  الباب الرابع
  والشفافیةاإلفصاح   

  

  اإلفصاح : السیاسات واإلجراءات المتعلقة بةعشر السابعةالمادة 

افیة عن سائر أعمالھا ومشاریعھا وخططھا والشف اإلفصاح من مبادئ الشركة األساسیة االلتزام بمبدأ إن 
جمیع العوامل المؤثرة على  متضمنةً  المستقبلیة المؤثرة على قرار كل شخص لھ مصلحة مع الشركة

أعمالھا والتي یحتاجھا المستثمر لیتمكن من تقویم أصول الشركة وخصومھا ووضعھا المالي، ودون 
سیاسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاتھ وأنظمتھ  ارةاإلدمجلس وضع إخالل بقواعد التسجیل واإلدراج، 
بحسب  –الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالیة اإلفصاح اإلشرافیة بما یتفق مع متطلبات 

  ولوائحھما التنفیذیة، مع مراعاة ما یلي: –األحوال 

الطالع تتضمن تلك السیاسات أسالیب إفصاح مالئمة تمّكن المساھمین وأصحاب المصالح من ا .١
قوف على على المعلومات المالیة وغیر المالیة المتعلقة بالشركة وأدائھا وملكیة األسھم والو

 وضع الشركة بشكل متكامل.

للمساھمین والمستثمرین من دون تمییز، وبشكل واضح وصحیح وغیر  اإلفصاح أن یكون  .٢
مین وأصحاب مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقیق؛ وذلك لتمكین المساھ

 من ممارسة حقوقھم على أكمل وجل. المصالح

عنھا، وأسلوب تصنیفھا من اإلفصاح إعداد نظم للتقاریر تتضمن تحدید المعلومات التي یجب  .٣
 عنھا. اإلفصاح حیث طبیعتھا أو دوریة 

بشكل دوري، والتحقق من توافقھا مع أفضل الممارسات، ومع أحكام  اإلفصاح مراجعة سیاسات  .٤
 لسوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة. نظام ا

  : التالیةوالشفافیة من خالل العوامل  اإلفصاح ویكون التزام الشركة بمبادىء 

 .الجوھریةواألحداث المرتبطة بالتطورات اإلعالنات  .أ

 .السنوي اإلدارةتقریر مجلس  .ب

 .تقریر لجنة المراجعة .ج

 . التنفیذیینوكبار  اإلدارةوتعویضات مجلس مكافآت عن اإلفصاح اإلفصاح  .د
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 الجوھریة واألحداث المرتبطة بالتطورات اإلعالنات  - أ

والرئیس التنفیذي منفردین أو مجتمعین،  اإلدارةیة تطبیق ھذه المادة على أعضاء مجلس مسئولتقع 
كل الحاالت أو أو الرئیس التنفیذي تفویض من یرونھ لإلفصاح عن بعض  اإلدارةویحق لمجلس 

یر ذلك من األمور التي قد تطرأ في سیاق أعمال الشركة الطبیعیة. غأو المنصوص علیھا، 
  وفقا للمراحل التالیة:ـ اإلفصاح تخضع إجراءات الموافقة على و

  .واإلدارات ذات العالقة المالیة اإلدارةمراجعة وتقییم  -

  .أو مسئول االلتزامالقانونیة   اإلدارةمراجعة  -

  .من ینوب عنھ أوموافقة الرئیس التنفیذي  -

عبر موقع شركة تداول بشكل  عن التطورات الجوھریة فور حدوثھا اإلفصاح تقوم الشركة ب -
وذلك خالل فترة ال تتجاوز بدء الفترة الالحقة لعمل ، أساسي وعلى موقع الشركة االلكتروني

السوق (تداول) فور وقوع الحدث بحیث یتالءم ھذا الوقت وإجراءات الشركة المذكورة 
  أعاله.

على یجب من الحاالت التي ، على سبیل المثال ال الحصر، الحاالت التالیة تعتبرحیث  -
 حدوثھا وھي:  فورعنھا  اإلفصاح الشركة 

 اإلفصاح عن النتائج والبیانات المالیة الربع سنویة والسنویة  وفقا لمعاییر  اإلفصاح  .١
 .السوق المالیةالمقررة من قبل ھیئة  اإلعالنات وتعلیمات 

المالي ألھم مكونات النتائج المالیة والتي تؤثر على  قرارات أصحاب المصالح  إبراز التحلیل .٢
 .وتمكینھم من تكوین فھم معقول عن أداء الشركة

دون تأخیر عن أیة تطورات جوھریة یتمكن أن تؤدي الى تغیر في سعر األوراق  اإلفصاح  .٣
ً في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المتعلقة  المالیة المدرجة أو أن تؤثر تاثیراً ملحوظا

  . بأدوات الدین
من صافي  %١٠أو إیجاره بسعر یساوي أو یزید على رھنھ أي صفقة لشراء أصل وبیعھ أو  .٤

ً ألخر قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعة أیھما ، اصول الشركة  وفقا
 . أحدث

من صافي  %١٠مبلغ یساوي أو یزید على أي مدیونیة خارج اطار النشاط العادي للشركة ب .٥
ً ألخر قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعةأصول الشركة  أیھما ، وفقا

 . أحدث
ً ألخر قوائم مالیة أولیة  %١٠أي خسائر تساوي أو تزید على  .٦ من أصول الشركة وفقا

 . أیھما أحدث، مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعة
وفرة ، كبیر في بیئة انتاج الشركة أو نشاطھا یشمل على سبیل المثال ال الحصر أي تغیر .٧

 . الموارد وإمكانیة الحصول علیھا
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 . اإلدارةتغییر الرئیس التنفیذي للشركة أو أي تغییرات في تشكیل أعضاء مجلس  .٨
إذا كان موضوع الحكم متعلقاً ، أو أحد أعضائة اإلدارةأي حكم قضائي صادر ضد مجلس  .٩

 . أو أحد أعضائھ في الشركة اإلدارةأعمال مجلس ب
ً ألخر  %١٠الزیادة أو النقصان في صافي اصول الشركة بما یساوي أو یزید على  .١٠ وفقا

 أیھما أحدث ، قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعة
ً الخر قو %١٠الزیادة أو النقصان في إجمالي أرباح المصدر بما یساوي  .١١ ائم مالیة وفقا

 سنویة مراجعة 
من إجمالي ایرادات الشركة وفقاً الخر  %٥الدخول في عقد إیراداتھ مساویة أو تزید على  .١٢

 . أو االنھاء غیر المتوقع لذلك العقد، قوائم مالیة سنویة مراجعة
أو أي ترتیب یستثمر بموجبھ كل من الشركة  أي صفقة بین الشركة وطرف ذو عالقھ  .١٣

ھذه الصفقة أو اي مشروع أو أصل أو یقدم تمویالً لھ إذا كانت  وطرف ذو عالقھ في
قوائم مالیة سنویة آلخر الشركة وفقا من إجمالي إیرادات  %١مساویة أو تزید على الترتیب 
 . مراجعة

من  %٥أي انقطاع في أي من النشاطات الرئیسیة للشركة یساوي أو یزید على على  .١٤
 .مالیة سنویة مراجعة إجمالي إیراداتھا وفقاً ألخر قوائم

  
  السنوي  اإلدارةفي تقریر مجلس  اإلفصاح  - ب

ویتم نشره خالل السنة المالیة األخیرة، بإعداد تقریر سنوي عن نشاط الشركة  اإلدارةمجلس  یلتزم
الموقع على النظامیة المحددة من قبل الجھات المختصة في جریدة رسمیة واحدة والمھلة خالل 

للشركة متضمناً اإللكتروني الموقع إلى المالیة السعودیة "تداول " باإلضافة للسوق اإللكتروني 
  :اآلتي
 الئحة وما لم یطبَّق وأسباب ذلك.ما ُطبق من أحكام ھذه ال .١
التنفیذیة، ووظائفھم الحالیة والسابقة  اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارةأسماء أعضاء مجلس  .٢

 .ومؤھالتھم وخبراتھم
اخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في أسماء الشركات د .٣

 الحالیة والسابقة أو من مدیریھا.مجالس إدارتھا 
 - : عضو مجلس إدارة تنفیذي التاليوتصنیف أعضائھ على النحو  اإلدارةتكوین مجلس  .٤

 .عضو مجلس إدارة مستقل -عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي 
علماً  –وبخاصة غیر التنفیذیین  –إلحاطة أعضائھ  اإلدارةمجلس اإلجراءات التي اتخذھا  .٥

 بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا. 
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وصف مختصر الختصاصات اللجان ومھامھا، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشیحات  .٦
اریخ ھا وتواجتماعاتولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائھا وأعضائھا وعدد 

  . اجتماعھا وبیانات الحضور لألعضاء لكل انعقاد
في تقییم أدائھ وأداء لجانھ وأعضائھ  اإلدارةحیثما ینطبق، الوسائل التي اعتمد علیھا مجلس   .٧

 والجھة الخارجیة التي قامت بالتقییم وعالقتھا بالشركة، إن وجدت. 
وفقاً لما ھو منصوص علیھ  التنفیذیة اإلدارةو اإلدارةعن مكافآت أعضاء مجلس  اإلفصاح  .٨

 في المادة الواحدة والسبعون من ھذه الالئحة. 
أي عقوبة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي مفروض على الشركة من الھیئة أو  .٩

أو تنظیمیة أو قضائیة، مع بیان أسباب المخالفة والجھة الموقعة لھا إشرافیة من أي جھة 
  . في المستقبلوسبل عالجھا وتفادي وقوعھا 

نتائج المراجعة السنویة لفعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة  .١٠
  المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة. 

توصیة لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع داخلي في الشركة في حال  .١١
 عدم وجوده. 

، أو التي اإلدارةمراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس توصیات لجنة ال .١٢
رفض المجلس األخذ بھا بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم 

 أو تعیین المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصیات، وأسباب عدم األخذ بھا. أدائھ 
 ن وجدت. تفاصیل المساھمات االجتماعیة للشركة، إ .١٣
بیان بتواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة المالیة األخیرة وأسماء  .١٤

  . الحاضرین لھذه الجمعیات اإلدارةأعضاء مجلس 
ال وصف نوعین أو وصف ألنواع النشاط الرئیسة للشركة وشركاتھا التابعة. وفي ح .١٥

حجم أعمال الشركة وإسھامھا في على یجب إرفاق بیان بكل نشاط وتأثیره  أكثر من النشاط،
 النتائج. 

وصف لخطط وقرارات الشركة المھمة (بما في ذلك التغییرات الھیكلیة للشركة، أو  .١٦
  . توسعة أعمالھا، أو وقف عملیاتھا) والتوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة

أم  (المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجھھا الشركة) سواء أكانت مخاطر تشغیلیة .١٧
  . مخاطر تمویلیة، أم مخاطر السوق وسیاسة إدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا 

خالصة على شكل جدول أو رسم بیاني ألصول الشركة وخصومھا ونتائج أعمالھا في  .١٨
 السنوات المالیة الخمس األخیرة أو منذ التأسیس أیھما أقصر. 

 تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة وشركاتھا التابعة.  .١٩
إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات  .٢٠

 أعلنتھا الشركة. 
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إیضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین  .٢١
 القانونیین. 

الدولة اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة الشركة فیھا ونشاطھا الرئیس، و .٢٢
  . المحل الرئیس لعملیاتھا، والدولة محل تأسیسھا

 تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة.  .٢٣
 وصف لسیاسة الشركة في توزیع أرباح األسھم.  .٢٤
وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا  .٢٥

وأقرباءه)  أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب  أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین
المادة الخامسة واألربعین من قواعد التسجیل واإلدراج، وأي تغییر في تلك الحقوق خالل 

 السنة المالیة األخیرة. 
وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة  .٢٦

أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي من شركاتھا التابعة،  الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في
  . وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم  .٢٧
ة لھا وأي مبالغ دفعتھا غیر ذلك)، وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة للشركة والشركات التابع

الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجھة المانحة لھا ومدتھ والمبلغ 
 المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، علیھا تقدیم إقرار بذاك. 

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات  .٢٨
اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل السنة المالیة مع إیضاح أي حق 

 عوض حصلت علیل الشركة مقابل ذلك. 
وصف ألي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة  .٢٩

  . تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة  .٣٠

لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة، مع التمییز بین األوراق المالیة المدرجة التي 
  اشترتھا الشركة وتلك التي اشترتھا شركاتھا التابعة.

لمالیة األخیرة، وتواریخ التي ُعقدت خالل السنة ا اإلدارةمجلس  اجتماعاتعدد   .٣١
 موضحاً فیھا أسماء الحاضرین.  اجتماع ھا، وسجل حضور كل انعقاد

 عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا.  .٣٢
 وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة.  .٣٣
ً فیھا، أو كانت فیھا  .٣٤ مصلحة معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفیذیین فیھا أو ألي شخص ذي عالقة بأي 
منھم، بحیث تشمل أسماء المعنیین باألعمال أو العقود، وطبیعة ھذه األعمال أو العقود 
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وشروطھا ومدتھا ومبلغھا، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبیل، فعلى الشركة تقدیم 
 لك. إقرار بذ

ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  بیان ألي .٣٥
  . التنفیذیین عن أي مكافآت

ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في  بیان ألي .٣٦
 األرباح. 

ضرائب أو رسوم  بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو .٣٧
أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نھایة الفترة المالیة السنویة، مع وصف موجز لھا 

  . وبیان أسبابھا
 بیان بقیمة أي استثمارات أو احتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة  .٣٨
 إقرارات بما یلي: .٣٩

 ت الحسابات أُعدت بالشكل الصحیح.أن سجال .أ
 أسس سلیمة ُونُفذ بفاعلیة.عد على أن نظام الرقابة الداخلیة أُ  .ب
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.  .ج

إذا كان تقریر مراجع الحسابات یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنویة، یجب أن   .٤٠
  . تلك التحفظات وأسبابھا وأي معلومات متعلقة بھا اإلدارةیوضح تقریر مجلس 

بتغییر مراجع الحسابات قبل انتھاء الفترة المعین من  اإلدارةجلس في حال توصیة م .٤١
 أجلھا،  یجب أن یحتوي التقریر على ذلك، مع بیان أسباب التوصیة بالتغییر. 

 تقریر لجنة المراجعة     - ج

یجب أن یشتمل تقریر لجنة المراجعة على تفاصیل أدائھا الختصاصاتھا ومھامھا المنصوص  .١
ركات ولوائحھ التنفیذیة، على أن یتضمن توصیاتھا ورأیھا في مدى كفایة علیھا في نظام الش

 مالیة وإدارة المخاطر في الشركة.نظم الرقابة الداخلیة وال

نسخاً كافیة من تقریر لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئیس  اإلدارةیجب أن یودع مجلس  .٢
 نعقادروني للسوق عند نشر الدعوة الوأن یُنشر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكت

الجمعیة العامة؛ لتمكین من یرغب من المساھمین في الحصول على نسخة منھ. ویتلى 
  الجمعیة العامة.  انعقادملخص التقریر أثناء 

    اإلدارةإفصاح أعضاء مجلس  -د

أعضاء الخاصة بكل عضو من أعضائھ ومن  اإلفصاح تنظیم عملیات  اإلدارةیتعین على مجلس 
  التنفیذیة، مع مراعاة ما یلي: اإلدارة
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ً  اإلدارةو اإلدارةوضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس  .١ ، التنفیذیة وتحدیثھ دوریا
ً لإلفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما  وذلك وفقا

 .التنفیذیة
 مالي.  إتاحة االطالع على السجل لمساھمي الشركة دون مقابل .٢

   وكبار التنفیذیین  اإلدارةأعضاء مجلس مكافآت عن اإلفصاح  -ـ ھ

  بما یلي: اإلدارةیلتزم مجلس 
 اإلدارةعن سیاسة المكافآت وعن كیفیة تحدید مكافآت أعضاء المجلس و اإلفصاح  .١

 التنفیذیة في الشركة.
ممنوحة ألعضاء عن المكافآت ال اإلدارةبدقة وشفافیة وتفصیل في تقریر مجلس  اإلفصاح  .٢

التنفیذیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، دون إخفاء أو تضلیل،  اإلدارةو اإلدارةمجلس 
ً كانت طبیعتھا واسمھا. وإذا كانت المزایا أسھًماً  سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزایا، أیا

 اق.مة السوقیة عند تاریخ االستحقفي الشركة، فتكون القیمة المدخلة لألسھم ھي القی
أي انحراف توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا، وبیان  .٣

 جوھري عن ھذه السیاسة.
 حدة:   بیان التفاصیل الالزمة بشأن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل ممن یلي على .٤

 .اإلدارةأعضاء مجلس  .أ
الشركة على أن یكون من  خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت من .ب

 .ضمنھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي
 أعضاء اللجان. .ج
ً لمتطلبات االنظمة  اإلدارةالوارد في ھذه المادة في تقریر مجلس  اإلفصاح یكون  .د وفقا

  واللوائح المطبقة .
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  لباب الخامسا
  اإلدارةمجلس 

  الفصل األول
  اإلدارةتشكیل مجلس 

  

  أعضائھ وتعیین  اإلدارةتكوین مجلس : ةرعش الثامنةالمادة 

یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعینھم الجمعیة العامة العادیة بنظام التصویت 
  .التراكمي لمدة ال تزید عن ثالث سنوات میالدیة

 .غیر التنفیذیین األعضاءمن  اإلدارةأن تكون أغلبیة أعضاء مجلس یتعین  .١

  . المستقلین عن ثلث أعضاء المجلس األعضاءعدد  یقل أالیتعین  .٢

ساھمة عضویة مجلس إدارة أكثر من خمس شركات م اإلدارةأال یشغل عضو مجلس یتعین  - ١
 .مدرجة في السوق في آن واحد

ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئیسي للشركة،  األعضاءاألعضاءتعیین عدد كاٍف بالمجلس من یتم  - ٢
 االخرى من واقع سیرتھم الذاتیة.عالوة على خبراتھم العامة 

وصفات عضویتھم خالل خمسة أیام عمل من  اإلدارةیتم إشعار الھیئة بأسماء أعضاء مجلس  - ٣
وأي تغییرات تطرأ على  –أیھما أقرب  –أو من تاریخ تعینھم  اإلدارةتاریخ بدء دورة مجلس 

  عضویتھم خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث التغییرات. 

   اإلدارةعشرة: شروط عضویة مجلس  اسعةالتالمادة 

فیھم الخبرة تتوافر من ذوي الكفاءة المھنیة ممن  اإلدارةیكون عضو مجلس أن یشترط بشكل عام 
في اآلتیة بما یمكنھ ممارسة مھامھ بكفاءة واقتدار مع مراعاة توافر المعاییر ، والمعرفة والمھارة

  المرشح:
 دیة مع تاریخ بدایة دورة المجلس المرشح لعضویتھا. عاماً میال ٢٥یقل عمر المرشح عن  أال .١

 .یكون من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجيأن 
  .أن یحمل مؤھل علمي مناسب .٢
 . یكون المرشح حسن السیرة والسمعة أن .٣
  .یكون سبق الحكم علیھ في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف أال .٤
  .یكون تعرض لإلفالس بصفة شخصیة أال  .٥
أو كان یشغل منصب تنفیذي في أي شركة صدر حكم  %٣٠ن مساھماً بنسبة تزید عن یكو أال  .٦

 . قضائي بإفالسھا سواء داخل أو خارج المملكة العربیة السعودیة
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   . أن یكون لھ خبره مالئمة في إدارة الشركات التجاریة والصناعیة الكبرى .٧
مة وقت بدایة دورة المجلس عضویة مجلس إدارة أكثر من اربع شركات مساھ المرشحیشغل أال  .٨

 . ایھما اقرب . وقت التعیین أوالمرشح لعضویتھا 
 أال یكون موظفاً حكومیاً عدا ما یتم تعیینھم من قبل قطاعات الدولة.    .٩

یفضل من یكون قد شغل أو ال یزال یشغل منصباً قیادیاً مارس فیھ وضع االستراتیجیات واتخاذ  .١٠
 القرارات.

ت قیادیة تؤھلھ لمنح الصالحیات بما یؤدي الى تحفیز االداء وتطبیق یتمتع المرشح بمھاراأن  .١١
 . الفعالة اإلدارةافضل الممارسات في مجال 

 . یتمتع بالخبرات الملیة ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالیة والمستقبلیةأن  .١٢
 . یكون قادراً على قراءة البیانات والتقاریر المالیة وفھمھا .١٣
 . ع صحي یعوقھ عن ممارسة مھامھ واختصاصاتھیكون لدى المرشح مان أال .١٤

  اإلدارة: إجراءات الترشح لعضویة مجلس عشرونالمادة ال

یتم نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسیلة  .١
ً بھ معاییر العضویة والمستندات المطلوبة وكیفیة التق أخرى تحددھا الھیئة؛ دم بھا موضحا

وذلك لدعوة األشخاص الراغبین في ، اإلدارةباإلضافة لموعد بدایة الدورة الجدیدة لمجلس 
ً مدة شھر على األقل من اإلدارةالترشح لعضویة مجلس  ، على أن یظل باب الترشح مفتوحا

 تاریخ اإلعالن. 
والتأكد  رةاإلداوالترشیحات بمراجعة مستندات المرشحین لعضویة مجلس المكافآت تقوم لجنة  .٢

 . ١٨من انطباق شروط العضویة الواردة في المادة 
قبل إرسالھا لھیئة  اإلدارةوالترشیحات اسماء المرشحین لعضویة مجلس المكافآت تعتمد لجنة  .٣

 . السوق المالیة
عند نشر أو  اإلدارةاإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق عن المرشحین لعضویة مجلس یتم  .٤

الجمعیة العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحین  قادنعتوجیھ الدعوة ال
ومؤھالتھم ومھاراتھم ووظائفھم وعضویاتھم السابقة والحالیة، ویتم توفیر نسخة من ھذه 

  المعلومات في مركز الشركة الرئیس وموقعھا اإللكتروني. 
  یاً للشروط اآلتیة:یجب أن یكون طلب الترشیح لعضویة مجلس إدارة الشركة مستوف .٥

ً بالمرشح من حیث سیرتھ الذاتیة  .أ ً إلدارة الشركة یشمل تعریفا تقدیم إخطاراً خطیا
 وخبرتھ في مجال أعمال الشركة.

یتعین على المرشح الذي سبق لھ شغل عضویة مجلس إدارة إحدى الشركات المساھمة  .ب
جان التي تولى بیان عدد وتاریخ عضویتھ في مجالس إدارات الشركات المساھمة والل

 عضویتھا.
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 بیان بالشركات المساھمة التي ال یزال یتولى عضویتھا. .ج

بیان بالشركات والمؤسسات التي یشترك في إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعماالً شبیھة  .د
 بأعمال الشركة.

إذا كان المرشح قد سبق لھ شغل عضویة مجلس إدارة الشركة، فیجب علیھ أن یرفق  .ه
ً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیھا عضویة المجلس بإخطار الترشیح بی انا

 متضمناً المعلومات اآلتیة: 

التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد  اإلدارةمجلس  اجتماعاتعدد  .و
 . جتماعاتاالالتي حضرھا العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع  جتماعاتاال

التي عقدتھا كل لجنة من تلك  جتماعاتاالو، وعدد اللجان الدائمة التي شارك فیھا العض .ز
التي حضرھا، ونسبة  جتماعاتاالاللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد 

 . جتماعاتاالحضوره إلى مجموع 

 ملخص النتائج المالیة التي حقققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. .ح

، بحیث ال یجوز استخدام حق اإلدارةلس یتم استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مج .ط
 التصویت للسھم أكثر من مرة واحدة. 

الذین تم  اإلدارةیقتصر التصویت في الجمعیة العامة على المرشحین لعضویة مجلس  .ي
 اإلعالن عن معلوماتھم وفق الفقرة( ب ) من ھذه المادة. 

وفق  –مصالح یُفصح المرشح للمجلس وللجمعیة العامة عن أي من حاالت تعارض ال .ك
 ، وتشمل:–ءات المقررة من الھیئة اإلجرا

وجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .١
 .الشركة التي یرغب في الترشح لمجلس إدارتھا

اشتراكھ في عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو منافستھا في أحد فروع النشاط  .٢
  الذي تزاولھ. 

   اإلدارة: انتھاء عضویة مجلس العشرونوالحادیة المادة 

تنتھي عضویة المجلس بانتھاء مدتھ أو باستقالة العضو أو وفاتھ أو إذا أصبح غیر صالح لعضویة  .١
 .المجلس وفقاً ألحكام األنظمة والتعلیمات الساریة في المملكة

خالل بحق أو بعضھم دون إ اإلدارةیجوز للجمعیة العامة في كل وقت عزل جمیع أعضاء مجلس  .٢
العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت 
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یكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسئوالً ولعضو المجلس أن یستقیل بشرط أن غیر مناسب 
 یترتب على اإلستقالة  من أضرار. قِبَل الشركة عما

إنھاء عضویة من یتغیب من  -  اإلدارةیة من مجلس بناًء على توص -یجوز للجمعیة العامة  .٣
 متتالیة للمجلس دون عذر مشروع.   اجتماعاتأعضائھ عن حضور ثالثة 

   اإلدارةیة مجلس مسئول: والعشرون الثانیةالمادة 

جمیع المساھمین، وعلیھ بذل واجبي العنایة والوالء في إدارة الشركة وكل ما  اإلدارةیمثل مجلس  .١
 مصالحھا وتنمیتھا وتعظیم قیمتھا. من شأنھ صون 

ً أو جھات أو أفراد مسئولتقع على عاتق مجلس إدارة الشركة ال  .٢ یة عن أعمالھا وإن فوض لجانا
إصدار تفویض  اإلدارةفي ممارسة بعض اختصاصاتھ. وفي جمیع األحوال، ال یجوز لمجلس 

  . عام أو غیر محدد المدة
جراءات لتعریف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة التأكد من وضع إ اإلدارةیجب على مجلس  .٣

  وبخاصة الجوانب المالیة والقانونیة فضال عن تدریبھم ان لزم األمر.
التأكد من توفیر الشركة معلومات وافیة عن شؤونھا لجمیع أعضاء  اإلدارةیجب على مجلس  .٤

أجل وذلك من  ،غیر التنفیذیین بوجھ خاص اإلدارةبوجھ عام وألعضاء مجلس  اإلدارةمجلس 
  تمكینھم من القیام بواجباتھم ومھماتھم بكفایة.

  :اإلدارةالوظائف األساسیة لمجلس : والعشرون الثالثةالمادة 

أوسع الصالحیات في إدارة الشركة وتوجیھ أعمالھا بما یحقق أغراضھا، مع  اإلدارةیكون لمجلس 
ت ولوائحھ التنفیذیة ونظام الشركة مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة في نظام الشركا

 واختصاصاتھ ما یلي:  اإلدارةاألساس، ویدخل ضمن مھام مجلس 

وضع الخطط والسیاسات واالستراتیجیات واألھداف الرئیسة للشركة واإلشراف على تنفیذھا  .١
ومراجعتھا بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشریة والمالیة الالزمة لتحقیقھا، ومن 

 ك:ذل
الشاملة للشركة وخطط العمل الرئیسة وسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر  االستراتیجیةوضع  .أ

 .ومراجعتھا وتوجیھھا
تحدید الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة وإقرار الموازنات   .ب

 . التقدیریة بأنواعھا
 .ركة، وتملك األصول والتصرف بھااإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسة للش  .ج
 . التنفیذ واألداء الشامل في الشركةوضع أھداف األداء ومراقبة   .د
 .المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشركة واعتمادھا  .ه
 التحقق من توافر الموارد البشریة والمالیة الالزمة لتحقیق أھداف الشركة وخططھا الرئیسة.   .و
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 وضوابط للرقابة الداخلیة واإلشراف العام علیھا، ومن ذلك:   وضع أنظمة  .٢
وضع سیاسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلیة والمحتملة لكل من أعضاء  .أ

التنفیذیة والمساھمین، ویشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة  اإلدارةو اإلدارةمجلس 
 .ت مع األطراف ذوي العالقةومرافقھا، وإساءة التصرف الناتج عن التعامال

التأكد من سالمة األنظمة المالیة والمحاسبیة، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاریر  .ب
 المالیة. 

التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن  .ج
ة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، المخاطر التي قد تواجھ الشركة وإنشاء بیئة ملمة بثقاف

 .وطرحھا بشفافیة مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة
 المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة في الشركة.  .د
بما ال  – اإلدارةإعداد سیاسات ومعاییر وإجراءات واضحة ومحددة للعضویة في مجلس  .٣

فیذ بعد إقرار الجمعیة ، ووضعھا موضع التن–میة في ھذه الالئحة یتعارض مع األحكام اإللزا
 .العامة لھا

 .وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام ھذه الالئحة  .٤
اإلفصاح وضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن تقید الشركة باألنظمة واللوائح والتزامھا ب .٥

التنفیذیة  اإلدارةن وأصحاب المصالح، والتحقق من تقید عن المعلومات الجوھریة للمساھمی
 بھا. 

 اإلشراف على إدارة مالیة الشركة، وتدفقاتھا النقدیة، وعالقاتھا المالیة واالئتمانیة مع الغیر.  .٦
 االقتراح للجمعیة العامة غیر العادیة بما یراه حیال ما یلي:  .٧
 .زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ .أ

 ألجل المعین في نظام الشركة األساس أو تقریر استمرارھا. حل الشركة قبل ا .ب
    االقتراح للجمعیة العامة العادیة بما یراه حیال ما یلي:   .٨
العادیة وعدم  استخدام االحتیاطي االتفاقي للشركة في حال تكوینھ من قبل الجمعیة العامة غیر .أ

 تخصیصھ لغرض معین.
 للشركة. أو مخصصات مالیة إضافیة تكوین احتیاطات .ب
 .طریقة توزیع أرباح الشركة الصافیة .ج
 إعداد القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة واعتمادھا قبل نشرھا.   .٩

 واعتماده قبل نشره.  اإلدارةإعداد تقریر مجلس  .١٠
عنھا وذلك وفق سیاسات ونظم  اإلفصاح ضمان دقة وسالمة البیانات والمعلومات الواجب   .١١

 یة المعمول بھا. والشفاف اإلفصاح عمل 
إرساء قنوات اتصال فعالة تتیح للمساھمین االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجھ األنشطة  .١٢

 المختلفة للشركة وأي تطورات جوھریة. 
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یاتھا، مسئولتشكیل لجان متخصصة منبثقة عنھ بقرارات یحدد فیھا مدة اللجنة وصالحیتھا و .١٣
وتحدید مھامھم  األعضاءرار التشكیل تسمیة وكیفیة رقابة المجلس علیھا، على أن یتضمن ق

 وحقوقھم وواجباتھم، مع تقییم أداء وأعمال ھذه اللجان وأعضائھا. 
تحدید أنواع المكافآت التي تمنح للعاملین في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت  .١٤

راءات المرتبطة باألداء ،والمكافآت في شكل أسھم، بما ال یتعارض مع الضوابط واإلج
 التنظیمیة الصادرة تنفیذاً  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة. 

  وضع القیم والمعاییر التي تحكم العمل في الشركة.  .١٥

  : توزیع االختصاصات والمھاموالعشرون الرابعةالمادة 

 اإلدارةو اإلدارةیتضمن الھیكل التنظیمي للشركة تحدید االختصاصات وتوزیع المھام بین مجلس 
التنفیذیة بما یتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات ویحّسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ویحقق 

  :لك من خاللالتوازن في الصالحیات والسلطات بینھما. وذ

اعتماد السیاسات الداخلیة المتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، بما في ذلك تحدید المھام  .١
 وكولة إلى المستویات التنظیمیة المختلفة. یات الممسئولواالختصاصات وال

اعتماد سیاسة مكتوبة وتفصیلیة (الئحة الصالحیات المالیة واإلداریة) حیث یتم تحدید  .٢
التنفیذیة وجدول یوضح تلك الصالحیات، وطریقة التنفیذ  اإلدارةالصالحیات المفوضة إلى 

 ومدة التفویض.

 ممارساتھا للصالحیات المفوضة. التنفیذیة تقاریر دوریة بشأن  اإلدارةترفع  .٣

  یحتفظ المجلس بصالحیة البت فیھا.تحدید الموضوعات التي  .٤

    ومھامھ اإلدارةوالعشرون: اختصاصات رئیس مجلس  الخامسةالمادة 

قیادة المجلس واإلشراف على  اإلدارة، یتولى رئیس مجلس اإلدارةدون اإلخالل باختصاصات مجلس 
بصفة خاصة  اإلدارةمجلس فعالیة، ویدخل في مھام واختصاصات رئیس سیر عملھ وأداء اختصاصاتھ ب

  ما یلي: 

لواضحة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة وا اإلدارةضمان حصول أعضاء مجلس  .١
 . والصحیحة وغیر المضللة 

 . بمناقشة جمیع المسائل األساسیة بشكل فعال وفي الوقت المناسب اإلدارةالتحقق من قیام مجلس  .٢
تمثیل الشركة أمام الغیر وفق ما ینص علیھ نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة ونظام الشركة   .٣

 .األساس
    على ممارسة مھامھم بفعالیة وبما یحقق مصلحة الشركة. اإلدارةتشجیع أعضاء مجلس   .٤
     .اإلدارةضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساھمین وإیصال آرائھم إلى مجلس  .٥
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التنفیذیة وبین  اإلدارةو اإلدارةجیع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بین كل من مجلس تش  .٦
  . التنفیذیین وغیر التنفیذین والمستقلین، وإیجاد ثقافة تشجع على النقد البناء األعضاء

مع األخذ بعین االعتبار أي مسألة یطرحھا أحد  اإلدارةمجلس  اجتماعاتإعداد جدول أعمال  .٧
أو یثیرھا مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئیس  اإلدارةء مجلس أعضا

  . التنفیذي عند إعداد جدول أعمال المجلس 
ین دون حضور أي تنفیذي في غیر التنفیذی اإلدارةعقد لقاءات بصفة دوریة مع أعضاء مجلس  .٨

 . الشركة
والعقود التي یكون ألحد أعضاء مجلس ھا باألعمال انعقادإبالغ الجمعیة العامة العادیة عند  .٩

مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا، على أن یتضمن ھذا اإلبالغ المعلومات التي قدمھا  اإلدارة
وأن یرافق ھذا التبلیغ تقریر خاص من مراجع حسابات الشركة ، اإلدارةالعضو إلى مجلس 

  الخارجي. 

 وواجباتھم    رةاإلداوالعشرون: مھام أعضاء مجلس  السادسةالمادة 

 - الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة االساس  اإلدارةبواجبات ومھام أعضاء مجلس اإلخالل دون 
المھام والواجبات  – اإلدارةمن خالل عضویتھ في مجلس  – اإلدارةیؤدي كل عضو من أعضاء مجلس 

  اآلتیة:

 ترحات لتطویر استراتیجیة الشركة.تقدیم المق .١

 التنفیذیة ومدى تحقیقھا ألھداف الشركة وأغراضھا.  إلدارةامراقبة أداء  .٢

  مراجعة التقاریر الخاصة بأداء الشركة.  .٣

  التحقق من سالمة ونزاھة القوائم والمعلومات المالیة للشركة.  .٤

  التحقق من أن الرقابة المالیة ونظم إدارة المخاطر في الشركة قویة.  .٥

  التنفیذیة.  اإلدارةتحدید المستویات المالئمة لمكافآت أعضاء  .٦

  التنفیذیة وعزلھم.  اإلدارةإبداء الرأي في تعیین أعضاء  .٧

  المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفیذیة.  .٨

االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة واألنظمة ذات الصلة  .٩
ستھ لمھام عضویتھ في المجلس، واالمتناع من القیام أو المشاركة في والنظام األساس عند ممار

  أي عمل یشكل إساءة لتدبیر شؤون الشركة. 

والجمعیة العامة وعدم التغیب عنھا إال لعذر مشروع یخطر  اإلدارةمجلس  اجتماعاتحضور  .١٠
  بھ رئیس المجلس مسبقاً، أو ألسباب طارئة. 
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ولجانھ  اإلدارةمجلس  جتماعات، والتحضیر الیاتھمسئولخصیص وقت كاٍف لالضطالع ب .١١
  والمشاركة فیھا بفعالیة، بما في ذلك توجیھ األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفیذیین بالشركة. 

قبل إبداء  اإلدارةدراسة وتحلیل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ینظر فیھا مجلس  .١٢
  الرأي بشأنھا. 

اآلخرین من إبداء آرائھم بحریة، وحث المجلس على مداولة  ةاإلدارتمكین أعضاء مجلس  .١٣
التنفیذیة للشركة ومن غیرھم إذا  اإلدارةالموضوعات واستقصاء آراء المختصین من أعضاء 

  ظھرت حاجة إلى ذلك. 

في  - مباشرة كانت أم غیر مباشرة  - بشكل كامل وفوري بأي مصلحة لھ  اإلدارةإبالغ مجلس  .١٤
ي تتم لحساب الشركة، وأن یتضمن ذلك اإلبالغ طبیعة تلك المصلحة األعمال والعقود الت

وحدودھا وأسماء أي أشخاص معنیین بھا، والفائدة المتوقع الحصول علیھا بشكل مباشر أو غیر 
مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالیة أم غیر مالیة، وعلى ذلك العضو عدم 

ار یصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات ونظام المشاركة في التصویت على أي قر
  السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة. 

في أي  –المباشرة أو غیر المباشرة  –بشكل كامل وفوري بمشاركتھ  اإلدارةإبالغ مجلس  .١٥
في أحد  –بشكل مباشر أو غیر مباشر  –أعمال من شأنھا منافسة الشركة، أو بمنافستھ الشركة 

ً  ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما فر وع النشاط الذي تزاولھ، وذلك وفقا
  التنفیذیة. 

عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف علیھا عن طریق عضویتھ في المجلس إلى أي من  .١٦
أو إلى الغیر،  –الجمعیة العامة  اجتماعات انعقادما لم یكن ذلك في أثناء  –مساھمي الشركة 

 وذلك بحسب ما تقتضیھ أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة. 

العمل بناًء على معلومات كاملة، وبحسن نیة، مع بذل العنایة واالھتمام الالزمین، لمصلحة  .١٧
 الشركة والمساھمین كافة. 

 یاتھ المترتبة على العضویة. مسئولإدراك واجباتھ وأدواره و .١٨

فھ في مجال أنشطة الشركة وأعمالھا وفي المجاالت المالیة والتجاریة والصناعیة تنمیة معار .١٩
  ذات الصلة. 

في حال عدم تمكنھ من الوفاء بمھامھ في المجلس على  اإلدارةاالستقالة من عضویة مجلس  .٢٠
  .الوجھ األكمل
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 والعشرون: مھام العضو المستقل   السابعةالمادة 

المستقل قادراً على ممارسة مھامھ وإبداء آرائھ والتصویت  اإلدارةیجب أن یكون عضو مجلس  .١
على اتخاذ القرارات السلیمة التي  اإلدارةعلى القرارات بموضوعیة وحیاد، بما یُعین مجلس 

  تسھم في تحقیق مصالح الشركة. 

المستقل  اإلدارةمع مراعاة (المادة الخامسة  والعشرون) من ھذه الالئحة، على عضو مجلس  .٢
 ة بفعالیة في أداء المھام اآلتیة:المشارك

، وسیاسات الشركة، وأدائھا، وتعیین االستراتیجیةإبداء الرأي المستقل في المسائل  .أ
 التنفیذیة. اإلدارةأعضاء 

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساھمیھا وتقدیمھا عند حصول أي تعارض في  .ب
 .المصالح

التنفیذیة  اإلدارةشركة، ومراقبة تطبیق اإلشراف على تطویر قواعد الحوكمة الخاصة بال .ج
 لھا. 

     والعشرون: عوارض االستقالل الثامنةالمادة 

 –سبیل المثال ال الحصر  على –المستقل  اإلدارةیتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس  
  ما یلي:

أسھم شركة أخرى من  أن یكون مالكاً لما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من أسھم الشركة أو من .١
 .صلة قرابة مع من یملك ھذه النسبةمجموعتھا أو لھ 

یكون ممثًالً لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من أسھم الشركة  .٢
 أو من أسھم شركة أخرى من مجموعتھا. 

ة أخرى من في الشركة أو في شرك اإلدارةأن تكون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس  .٣
 مجموعتھا. 

أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في شركة أخرى من  .٤
 مجموعتھا. 

أن یكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضویة مجلس  .٥
  إدارتھا. 

رف متعامل معھا أو أن یعمل أو كان یعمل موظفاً خالل العامین الماضیین لدى الشركة أو أي ط .٦
شركة أخرى من مجموعتھا، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردین، أو أن یكون مالكاً لحصص 

 سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین. 
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 أن تكون لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.  .٧

 .أو أي من لجانھ اإلدارةالشركة عالوة على مكافأة عضویة مجلس أن یتقاضى مبالغ مالیة من  .٨

أن یشترك في عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ  .٩
  الشركة. 

   اإلدارةمجلس  اجتماعاتوالعشرون:  التاسعةالمادة 

لشركة االساس، یعقد مجلس مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة ونظام ا .١
ً  اجتماعات اإلدارة ھ اجتماعاتویعقد ، منتظمة لممارسة مھامھ بفعالیة مرتین على االقل سنویا

 أیضاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

بناًء على دعوة رئیسھ أو طلب عضوین من أعضائھ، ویجب إرسال  اإلدارةیجتمع مجلس  .٢
لمجلس قبل خمسة أیام على األقل من تاریخ إلى كل عضو من أعضاء اجتماع الدعوة لال

ً لھا جدول أعمال االجتماع اال والوثائق والمعلومات الالزمة، ما لم تتطلب جتماع مرافقا
ً لھا جدول جتماع بشكل طارئ، فیجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع األوضاع عقد اال مرافقا

ل عن خمسة أیام قبل تاریخ والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقجتماع أعمال اال
 االجتماع. 

  على األقل.  اإلدارةصحیحاً إال بحضور خمسة أعضاء مجلس جتماع ال یكون اال .٣

ھ وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فیھا اجتماعاتتوثیق  اإلدارةیجب على مجلس  .٤
  عملیات التصویت التي تمت وتبویبھا وحفظھا بحیث یسھل الرجوع إلیھا.

وفي حال إعداد  اإلدارةمجلس  اجتماعاتاللغة العربیة ھي اللغة الرئیسیة لمحاضر تكون  .٥
محاضر باللغة اإلنجلیزیة یتم ترجمتھا وإعتمادھا عن طریق احد مكاتب الترجمة المعتمدة 

 . بالمملكة

أو عن طریق الدوائر  األعضاءفي أي مكان مناسب یراه  اإلدارةمجلس اجتماع یجوز عقد  .٦
ة أو الھاتفیة، وفي ھذه الحالة فقط یشترط موافقة أعضاء المجلس باإلجماع على عقد التلیفزیونی

 . بإحدى الطریقتین اإلدارةمجلس اجتماع 

 . تالاجتماع في أول  اإلدارةمجلس اجتماع یتم إعتماد وإقرار محضر  .٧

لة إنابة صحیحاً إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل. وفي حا اإلدارةمجلس اجتماع ال یكون  *
ن اإلنابة طبقاً المجلس یتعین أن تكو اجتماعاتعضواً آخر في حضور  اإلدارةعضو مجلس 
  للضوابط اآلتیة:
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أن ینوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات  اإلدارةال یجوز لعضو مجلس  .أ
 .جتماعاال

 .محدداجتماع أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن  .ب

القرارات التي یحظر النظام على العضو المنیب التصویت  ال یجوز للنائب التصویت على .ج
  .بشأنھا

  وتعویضاتھموأمین السر  اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس سیاسة : الثالثونالمادة 

مجلس  اجتماعاتوذلك عن حضور عنھ واللجان المنبثقة  اإلدارةتنطبق ھذه السیاسة على أعضاء مجلس 
  :التاليالجمعیات العامة وذلك على النحو  اجتماعاتحضور وبدالت عنھ واللجان المنبثقة  اإلدارة

)  ٢٠٠٬٠٠٠بقیمة مائتي الف ( اإلدارةتقدم الشركة مكافأة سنویة لكل عضو من أعضاء مجلس  .١
لایر سعودي ( بخالف المصاریف األخرى بحیث ال یتجاوز  مجموع ما یحصل علیھ العضو 

 لنظام األساسي للشركة.وذلك حسب ا)  سنویاً  ٥٠٠٬٠٠مبلغ خمسمائة الف (

أو  اإلدارةمجلس  اجتماعاتمن اجتماع تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل  .٢
وفي حال تم ، ) لایر سعودي ٣٬٠٠٠بمبلغ ثالثة األف (عنھ الجمعیات العامة أو اللجان المنبثقة 

سائل المجلس عن طریق وعن أو عضو اللجان المنبثقة   اإلدارةالتواصل مع عضو مجلس 
االتصال المرئیة الحدیثة (على سبیل المثال المحادثة الجماعیة)  فیتم دفع مكافأة بدل حضور 

   . عن كل جلسة) لایر سعودي ٣٬٠٠٠ثالثة االف (

 اجتماعاتتقوم الشركة بتأمین تذاكر السفر لألعضاء المقیمین خارج المنطقة التي یعقد بھا  - ٤
المجلس أو الجمعیات العمومیة ( للرحالت عن ثقة اللجان المنب اجتماعاتأو  اإلدارةمجلس 

الداخلیة أو الخارجیة على الدرجة األولى أو على درجة رجال األعمال حسب اإلمكانیة، أما في 
لایر  ١٬٥٠٠حال تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة فیتم تعویضھم بمبلغ

حالت داخل مجلس التعاون الخلیجي والدول لایر عن الر ٥٬٠٠٠و عن الرحالت الداخلیة 
  . لایر عن الرحالت لباقي دول العالم ٨٬٠٠٠و ، العربیة

تقوم الشركة بتوفیر اإلقامة في غرفة تنفیذیة بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة لیلتین كحد أقصى  - ٥
للجان ا اجتماعاتأو  اإلدارةمجلس  اجتماعاتلألعضاء المقیمین خارج المنطقة التي یعقد فیھا 

المجلس أو الجمعیات العمومیة سواء داخل المملكة أو خارجھا،  وفي حال تم تأمین عن المنبثقة 
 السكن من قبل العضو نفسھ فیتم تعویضھ على النحو التالي: 

لایر  كبدل إقامة عن اللیلة الواحدة وكحد أقصى لیلتین داخل المملكة العربیة  ١٢٠٠مبلغ  •
ھا في باقي الدول انعقادفي حال  جتماعاتأما بالنسبة لال، نالسعودیة أو ممكلكة البحری

   . تلتزم الشركة بتوفیر االقامة وفقاً للشروط والسیاسات الواردة في تلك الالئحة، الخارجیة
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المجلس فور عن صرف البدالت ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة تقوم الشركة ب •
  . اجتماع انتھاء كل 

ان وجد  –وأعضاء اللجان  اإلدارةالمقررة العضاء مجلس المكافآت صرف تقوم الشركة ب •
  فورنھایة كل سنة مالیة. –

مكافأة ألمین سر المجلس یحدد مجلس اإلدارة في بدایة كل دورة من دورات المجلس  •
 اجتماعاتیحضره من اجتماع عن كل  مبلغ مقطوعوتكون بمثابة عنھ واللجان المنبثقة 

، وفي حال انعقاد أحد االجتماعات خارج المنطقة المجلسعن بثقة المجلس أو اللجان المن
ً لدرجتة الوظیفیة الواردة في الالئحة الداخلیة  الشرقیة یتم احتساب كافة التعویضات وفقا

   لموظفي الشركة .

  كبار التنفیذیین وتعویضاتھم مكافآت: سیاسة  الحادیة والثالثونالمادة 

بار التنفیذین على أدائھم السنوي ولتقدیر جھودھم ومساھمتھم في تحقیق تھدف ھذه السیاسة إلى مكافأة ك
وذلك من خالل مكافأة أداء سنویة مرتبطة بمستوى أداء  اإلدارةأھداف الشركة والمعتمدة من مجلس 

 الشركة والقطاعات والموظفین والمرجو منھا تحقیق عدة أھداف منھا: 

 . انسجامھا مع استراتیجیة الشركة وأھدافھا .١

 . انسجامھا مع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدى الشركة .٢

 . مع عدم المبالغة فیھا، استقطاب الكفاءات المھنیة والمحافظة علىھا وتحفیزھا .٣

 التحفیز ورفع مستوى أداء الموظفین لتحقیق أھداف الشركة السنویة  .٤

 الربط بین أداء الموظفین وأھداف الشركة السنویة  .٥

 . بة األجور والمزایا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العملتوفیر التنوع في تركی .٦

، والمھام والمسئولیات المنطھ بشاغلھا، بناًء على مستوى الوظیفة المكافآتان یتم تحدید  .٧
 . والمھارات ومستوى االداء، والخبرات العملیة، والمؤھالت العلمیة

ً لل مكافآتتحدد  .٨ عالقة التعاقدیة والتي یتم تحدیدھا بناًء وتعویضات كبار التنفیذیین الدوریة وفقا
على مؤھالت وخبرات المرشحین لتلك المناصب، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الترشیحات 

  . والمكافآت

والمكافآت تقوم لجنة الترشیحات ، فیما یتعلق بمكافأت وتعویضات كبار التنفیذیین السنویة  .٩
   . لتنفیذیین وتقییمھا وفقاً لنتائج الشركة السنویة بدراسة تقاریر األداء السنویة لكبار ا

 وھي: یعتمد أداء الشركة السنوي على عددة معاییر  .١٠
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 .ربحیة الشركة خالل العام المالي  مقارنة باإلنتاجیة واألداء التشغیلي .أ

 .تحقیق نسبة المبیعات المستھدفة من قبل إدارة الشركة .ب

  . فة وفقأ للمتطلبات النظامیةتحقیق أعلى معدالت األمن الصناعي المستھد .ت

ً للخطة الموضوعة لھا من قبل إدارة ی .١١ عتمد تقییم اإلدارات التنفیذیة على تحقیق مھامھا وفقا
  . اإلدارةالشركة أو من قبل مجلس 

یعتمد التقییم الشخصي لكبار التنفیذیین على أدائھم المھني خالل العام المالي ومدى تفاعلھم   .١٢
  .االستراتیجیةداف الشركة ي مع أھالوظیفي والمھن

تفاصیل حجم وعاء المكافأة والقطاعات  اإلدارةلمجلس  كافأت والترشیحاتترفع لجنة الم  .١٣
 المستحقة. 

التنفیذیة بصرف المكافآت  اإلدارةیقوم المجلس بعد إقرار ما یراه حیال ھذا األمر بتوجیھ   .١٤
 والرفع بما تم للمجلس. 

 النفاذ: 

  وفقاً  العتماد الجمعیة العامة.  تكون ھذه السیاسات نافذة

   اإلدارة: ملحوظات أعضاء مجلس والثالثون الثانیةالمادة 

ملحوظات حیال أداء الشركة أو أي من  اإلدارةإذا كان لدى أي من أعضاء مجلس  .١
المجلس، فیجب تدوینھا وبیان ما یتخذه اجتماع الموضوعات المعروضة ولم یُبّت فیھا اثناء 

  .  اإلدارةمجلس اجتماع اتخاذه من إجراءات حیالھا في محضر المجلس أو یرى 

ً مغایراً لقرار المجلس، فیجب إثباتھ بالتفصیل في محضر  اإلدارةإذا أبدى عضو مجلس  .٢ رأیا
  المجلس.   اجتماع 

    اإلدارةمجلس  اجتماعات: تنظیم حضور لثالثونوا الثالثةالمادة 

 األعضاء، والتعامل مع حاالت عدم انتظام اإلدارةمجلس  اجتماعاتیجب تنظیم عملیة حضور  .١
   .  جتماعاتاالفي حضور تلك 

التي تُتخذ فیھا  جتماعاتاالالمستقل الحرص على حضور جمیع  اإلدارةعلى عضو مجلس  .٢
  قرارات مھمة وجوھریة تؤثر في وضع الشركة.

  اإلدارة: جدول أعمال مجلس الثالثونالرابعة والمادة 

ه. وفي حال اعتراض أي عضو على ھذا انعقادجدول األعمال حال  اإلدارةیقر مجلس  .١
  . المجلس اجتماع الجدول، یجب إثبات ذلك في محضر 
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 حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال.  اإلدارةلكل عضو في مجلس  .٢

  اإلدارةوالثالثون: أمین سر مجلس  الخامسةالمادة 

ً للسر من بی اإلدارةیُعیّن مجلس  .أ ن أعضائھ أو من غیرھم، وتحدَّد اختصاصات ومكافآت أمینا
ما لم یتضمن نظام الشركة األساس أحكاماً في ھذا الشأن  – اإلدارةأمین السر بقرار من مجلس 

 على أن تتضمن ھذه االختصاصات ما یلي: –

وإعداد محاضر لھا تتضمن ما دار من نقاشات  اإلدارةمجلس  اجتماعاتتوثیق  .١
، وتوثیق قرارات انتھائھوتاریخھ ووقت بدایتھ وجتماع كان االومداوالت، وبیان م

 األعضاءالمجلس ونتائج التصویت، وحفظھا في سجل خاص ومنظم، وتدوین أسماء 
، وتوقیع ھذه المحاضر من جمیع –إن وجدت  –الحاضرین والتحفظات التي أبدوھا 

 . الحاضرین األعضاء

 .والتقاریر التي یعدھا المجلس اإلدارةحفظ التقاریر التي تُرفع إلى مجلس  .٢

بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق  اإلدارةتزوید أعضاء مجلس  .٣
والمعلومات المتعلقة بھ، وأي وثائق أو معلومات إضافیة یطلبھا أي من أعضاء مجلس 

 .جتماعذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول اال اإلدارة

 باإلجراءات التي أقرھا المجلس. دارةاإلالتحقق من تقید أعضاء مجلس  .٤

 المجلس قبل التاریخ المحدد بمدة كافیة. اجتماعاتبمواعید  اإلدارةتبلیغ أعضاء مجلس  .٥

إلبداء مرئیاتھم حیالھا قبل  اإلدارةعرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس  .٦
  . توقیعھا

ن محاضر بشكل كامل وسریع على نسخة م اإلدارةالتحقق من حصول أعضاء مجلس  .٧
 .المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة اجتماعات

 .  اإلدارةالتنسیق بین أعضاء مجلس  .٨

ً لما نصت علیھ  اإلدارةو  اإلدارةتنظیم سجل إفصاحات أعضاء مجلس  .٩ التنفیذیة وفقا
 المادة الثانیة والتسعون من ھذه الالئحة.  

 .  ةاإلدارتقدیم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس  .١٠

   . اإلدارةإال بقرار من مجلس  اإلدارةال یجوز عزل أمین سر مجلس  .ب
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   اإلدارةالشروط الواجب توافرھا في أمین سر مجلس 

من أن یكون حاصالً على شھادة جامعیة في القانون أو المالیة أو المحاسبة أو مایعادلھا  .١
  . ثالث سنوات وان یكون لدیة خبرة عملیة ذات صلة التقل عن، جامعة معترف بھا

  . خمس سنواتان یكون لدیة خبرة عملیة ذات صلة التقل عن  .٢

 . خبرات مھنیة مناسبة في طبیعة أعمال الشركة .٣

 بالمعلومات    األعضاءوالثالثون: تزوید  السادسةالمادة 

غیر التنفیذیین بوجھ  األعضاءو اإلدارةالتنفیذیة بالشركة تزوید أعضاء مجلس  اإلدارةیتعین على 
ص ولجان الشركة بجمیع المعلومات والبیانات والوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة خا

  وواضحة وصحیحة وغیر مضللة وفي الوقت المناسب؛ لتمكینھم من أداء واجباتھم ومھامھم. 

  الجدد بالشركة اإلدارةتعریف أعضاء مجلس 

الشركة كافة المھارات والمعلومات  الجدد بعد تعیینھم بمجلس إدارة  األعضاءیجب أن یكتسب  .١
التي تمكنھم من مباشرة مسئولیاتھم والمھام المنوطة بھم، وذلك من خالل برنامج شامل معد 

 خصیصاً عن الشركة، ویشمل ھذا البرنامج ما یلي:
 مع كبار التنفیذیین بالشركة ومدیري األقسام المختلفة. جتماعاتاالترتیب  .أ

 واقع العمل بالشركة.إجراء زیارات میدانیة إلى م .ب
معلومات عن الشركة ونشاطھا وأسواقھا وتنظیمھا اإلداري ولوائحھا الداخلیة  .ج

 وأوضاعھا المتعلقة بالجوانب المالیة والقانونیة.
 - إن لزم األمر –المشاركة في البرامج التدریبیة المختلفة  اإلدارةیتعین على أعضاء مجلس  .٢

یر مھاراتھم لتمكینھم من المشاركة الفعالة في أعمال بھدف الوقوف على أحدث المستجدات وتطو
  المجلس.

 والثالثون: الفصل بین المناصب  السابعةالمادة 

ً ونائباً  اإلدارةمع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس، یُعیّن مجلس  .١ من بین أعضائھ رئیسا
 للرئیس، ویجوز أن یُعیّن عضواً منتدبا. 

بما في  –وأي منصب تنفیذي في الشركة  اإلدارةجلس ال یجوز الجمع بین منصب رئیس م .٢
نظام الشركة وإن نص   –ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي أو المدیر العام 

  . األساس على خالف ذلك

إن  –ونائبھ والعضو المنتدب  اإلدارةاختصاصات كل من رئیس مجلس  اإلدارةیحدد مجلس  .٣
 ومكتوب إذا خال نظام الشركة األساس من ذلك. یاتھم بشكل واضح مسئولو –وجد 
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  في جمیع األحوال، ال یجوز أن ینفرد شخص بالُسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة.  .٤

    التنفیذیة اإلدارةوالثالثون: اإلشراف على  الثامنةالمادة 

والرقابة واإلشراف علیھا،  التنفیذیة للشركة، وتنظیم كیفیة عملھا، اإلدارةتشكیل  اإلدارةیتولى مجلس  
 والتحقق من أدائھا المھام الموكولة إلیھا، وعلیھ في سبیل ذلك:  

 وضع السیاسات اإلداریة والمالیة الالزمة.  .١

 التنفیذیة تعمل وفق السیاسات المعتمدة منھ.  اإلدارةالتحقق من أن  .٢

 اختیار الرئیس التنفیذي للشركة وتعیینھ واإلشراف على أعمالھ.  .٣

ین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وعزلھ وتحدید مكافآتھ، إن تعی .٤
  وجد. 

التنفیذیة لبحث مجریات العمل وما یعتریھ من معوقات  اإلدارةدوریة مع  اجتماعاتعقد  .٥
 ومشاكل، واستعراض ومناقشة المعلومات المھمة بشأن نشاط الشركة. 

 تنفیذیة تنسجم مع أھداف الشركة واستراتیجیتھا. وضع معاییر أداء لإلدارة ال .٦

 التنفیذیة وتقویمھ.  اإلدارةمراجعة أداء  .٧

 وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.  .٨

تفویض الرئیس التنفیذي في بعض صالحیات ومھام مجلس اإلدارة على ان یكون التفویض  .٩
  ئح واالنظمة المطبقة .محدداً المدة وفقاً لما نص علیھ النظام االساسي للشركة واللوا

  التنفیذیة ومھامھا اإلدارةوالثالثون: اختصاصات  التاسعةالمادة 

بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة،  اإلدارةمع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس 
بما یحقق التنفیذیة بتنفیذ الخطط والسیاسات واالستراتیجیات واألھداف الرئیسة للشركة  اإلدارةتختص 

 التنفیذیة ومھامھا ما یلي:   اإلدارةأغراضھا. ویدخل ضمن اختصاصات 

 . اإلدارةتنفیذ السیاسات واألنظمة الداخلیة للشركة المقرة من مجلس  .١

اقتراح استراتیجیة شاملة للشركة وخطط العمل الرئیسة والمرحلیة وسیاسات وآلیات االستثمار،  .٢
  . دارة الظروف اإلداریة الطارئة وتنفیذھاوالتمویل ،وإدارة المخاطر، وخطط إ

  . اقتراح الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة .٣

  . اقتراح النفقات الرأسمالیة الرئیسة للشركة وتملك األصول والتصرف فیھا .٤

 في اعتمادھا. للنظر  اإلدارةاقتراح الھیاكل التنظیمیة والوظیفیة للشركة ورفعھا إلى مجلس  .٥
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 راف العام علیھا، وتشمل:تنفیذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلیة واإلش .٦

  . تنفیذ سیاسة تعارض المصالح .أ

تطبیق األنظمة المالیة والمحاسبیة بشكل سلیم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد  .ب
  . التقاریر المالیة

وذلك بوضع تصور عام عن  تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس وإدارة المخاطر؛ .ج
المخاطر التي قد تواجھ الشركة وإنشاء بیئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على 

  . وغیرھم من أصحاب المصالح اإلدارةوطرحھا بشفافیة مع مجلس ، مستوى الشركة

 – بما ال یتعارض مع أحكام ھذه الالئحة –تنفیذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالیة  .٧
 ح تعدیلھا عند الحاجة. واقترا

 اإلفصاحتنفیذ السیاسات واإلجراءات التي تضمن تقید الشركة باألنظمة واللوائح والتزامھا ب .٨
  . عن المعلومات الجوھریة للمساھمین وأصحاب المصالح

 بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاتھ وتقدیم توصیاتھ حیال ما یلي: اإلدارةتزوید مجلس  .٩

 الشركة أو تخفیضھ.ادة رأس مال زی  .أ

 امھا األساس أو تقریر استمرارھا.حل الشركة قبل األجل المحدد في نظ .ب

 خدام االحتیاطي االتفاقي للشركة.است .ج

 . تكوین احتیاطیات إضافیة للشركة .د

 طریقة توزیع أرباح الشركة الصافیة.  .ه

والمكافآت المرتبطة اقتراح سیاسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملین، مثل المكافآت الثابتة،  .١٠
  . والمكافآت في شكل أسھم، باألداء

إعداد التقاریر الدوریة المالیة وغیر المالیة بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء  .١١
  . اإلدارة، وعرض تلك التقاریر على مجلس االستراتیجیةخطط وأھداف الشركة 

عن إدارة مواردھا بالشكل األمثل وبما  إدارة العمل الیومي للشركة وتسییر أنشطتھا، فًضالً  .١٢
   . یتفق مع أھداف الشركة واستراتیجیتھا

  . المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القیم األخالقیة وتنمیتھا داخل الشركة .١٣
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تنفیذ نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالیة تلك النظم وكفایتھا، والحرص  .١٤
  . اإلدارةمخاطر المعتمد من مجلس على االلتزام بمستوى ال

اقتراح السیاسات الداخلیة المتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، بما في ذلك تحدید المھام  .١٥
  . یات الموكولة إلى المستویات التنظیمیة المختلفةمسئولواالختصاصات وال

  . اقتراح سیاسة واضحة لتفویض األعمال إلیھا وطریقة تنفیذھا .١٦

التي تفوض إلیھا، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفویض، على أن ترفع  اقتراح الصالحیات .١٧
 تقاریر دوریة عن ممارساتھا لتلك الصالحیات.  اإلدارةإلى مجلس 

  االلتزام الكامل بالئحة الصالحیات المالیة واإلداریة المعتمدة من مجلس اإلدارة . .١٨

  اإلدارةماتھ رئیساً لمجلس : تعیین الرئیس التنفیذي بعد انتھاء خدألربعونلمادة اا

  ال یجوز تعیین الرئیس التنفیذي رئیساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتھاء خدماتھ.   

 : مبادئ الصدق واألمانة والوالء  حادیة واألربعونالمادة ال

ھتمام بمصالح بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعنایة واال اإلدارةیلتزم كل عضو من أعضاء مجلس 
 الشركة والمساھمین وتقدیمھا على مصلحتھ الشخصیة، ویدخل في ذلك على وجھ الخصوص ما یلي:    

بالشركة عالقة مھنیة صادقة، وأن یفصح  اإلدارة: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس الصدق .١
 .التابعةلھا عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفیذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتھا 

التعامالت التي تنطوي على تعارض في  اإلدارة: وذلك بأن یتجنب عضو مجلس الوالء .٢
المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في ھذه 

 .الالئحة

لسوق یات الواردة في نظام الشركات ونظام امسئول: وذلك بأداء الواجبات والالعنایة واالھتمام .٣
  المالیة ولوائحھما التنفیذیة ونظام الشركة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة. 
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  السادسالباب 
  لجان الشركة 

  : تشكیل اللجانألربعونوا الثانیةالمادة 

مع مراعاة المادة األولى بعد المائة من نظام الشركات والمادة الثالثة واألربعون من ھذه الالئحة، یشكل 
 لجاناً متخصصة وفقاً لما یلي:   اإلدارةس مجل

 حاجة الشركة وظروفھا وأوضاعھا بما یمّكنھا من تأدیة مھامھا بفعالیة.  .١

یكون تشكیل اللجان وفقاً إلجراءات عامة یضعھا المجلس تتضمن تحدید مھمة كل لجنة ومدة  .٢
علیھا. وعلى  رةاإلداعملھا والصالحیات المخولة لھا خالل ھذه المدة وكیفیة رقابة مجلس 

بما تتوصل إلیھ من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافیة.  وعلى  اإلدارةاللجنة أن تبلغ مجلس 
   . أن یتابع عمل ھذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستھا األعمال الموكلة إلیھا اإلدارةمجلس 

یة المجلس عن سئولم، وال یخّل ذلك باإلدارةة عن أعمالھا أمام مجلس مسئولتكون كل لجنة  .٣
 تلك األعمال وعن الصالحیات أو السلطات التي فوضھا إلیھا. 

 أال یقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال یزید على خمسة.  .٤
یجب حضور رؤساء اللجان أو من ینیبونھم من أعضائھا للجمعیات العامة لإلجابة عن أسئلة  .٥

 المساھمین. 
اء اللجان وصفات عضویتھم خالل خمسة أیام عمل على الشركة أن تشعر الھیئة بأسماء أعض .٦

من تاریخ تعیینھم وأي تغییرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث 
 التغییرات. 

   األربعون: عضویة اللجان الثالثة المادة
غیر التنفیذیین في اللجان المعنیة بالمھام التي  اإلدارةیجب تعیین عدد كاٍف من أعضاء مجلس  .١

قد ینشأ عنھا حاالت تعارض في المصالح، كالتأكد من سالمة التقاریر المالیة وغیر المالیة، 
، وتعیین كبار اإلدارةومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشیح لعضویة مجلس 

التنفیذیین، وتحدید المكافآت. ویلتزم رؤساء وأعضاء ھذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانة 
 .نایة واالھتمام بمصالح الشركة والمساھمین وتقدیمھا على مصلحتھم الشخصیةوالوالء والع

تراعي الشركة عند تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت أن یكون أعضاؤھا من أعضاء مجلس  .٢
المستقلین، ویجوز االستعانة بأعضاء غیر تنفیذیین أو بأشخاص من غیر أعضاء  اإلدارة

ن أم غیرھم، على أن یكون رئیس اللجنة المشار إلیھا في المجلس سواء أكانوا من المساھمی
 المستقلین.  األعضاءھذه الفقرة من 
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عضواً في لجنة المراجعة، وتجوز مشاركتھ في  اإلدارةال یجوز أن یكون رئیس مجلس  .٣
یشغل منصب الرئیس في اللجان التي نصت علیھا ھذه  أالعضویة اللجان األخرى،على 

  الالئحة. 

 واألربعون: دراسة الموضوعات  بعةالراالمادة 

، اإلدارةتتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بھا أو التي تحال إلیھا من مجلس  .١
وترفع توصیاتھا إلى المجلس التخاذ القرار بشأنھا، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إلیھا 

  . ذه الالئحةالمجلس ذلك، على أن تراعى الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من ھ

للّجان االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصین من داخل الشركة أو من خارجھا في حدود  .٢
ن ذلك في محضر  اللجنة، مع ذكر اسم الخبیر وعالقتھ اجتماع صالحیاتھا، على أن یضمَّ

 التنفیذیة.  اإلدارةبالشركة أو 

    اللجان اجتماعاتواألربعون:  الخامسةالمادة 

التنفیذیة عدا أمین سر اللجنة وأعضاء اللجان  اإلدارةأو  اإلدارةق ألي عضو في مجلس ال یح .١
 ھا إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأیھ أو الحصول على مشورتھ. اجتماعاتحضور 

اللجان حضور أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات  اجتماعاتیُشترط لصحة  .٢
ح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع. الحاضرین، وعند تساوي   األصوات یرجَّ

اللجنة وإعداد محاضر لھا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت،  اجتماعاتیجب توثیق  .٣
وتوثیق توصیات اللجان ونتائج التصویت، وحفظھا في سجل خاص ومنظم، وبیان أسماء 

قیع ھذه المحاضر من جمیع ، وتو–إن وجدت  –الحاضرین والتحفظات التي أبدوھا  األعضاء
  الحاضرین.  األعضاء
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  لجنة المراجعة -١

وتقدیم ، تھدف الشركة من تكوین لجنة المراجعة ھو التحقق من كفایة نظام الرقابة الداخلیة وتنفیذه بفاعلیة
ة من شأنھا تفعیل نظام الرقابة الداخلیة وتطویره بما یحقق أھداف الشرك اإلدارةأى توصیات لمجلس 

یتھ الرقابیة على النظم مسئولللوفاء ب اإلدارةكما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس  . ویحمى مصالح المساھمین
         المالیة والتشغیلیة والمعلوماتیة لكیمانول.

  لجنة المراجعة  تشكیلواألربعون:  السادسةالمادة 

على   ساھمین أو من غیرھم تشكَّل اللجنة بقرار من الجمعیة العامة العادیة لكیمانول من الم .١
ً من أعضاء مجلس   أالأن یكون من بینھم عضو مستقل على  األقل و  اإلدارةتضم أیا

یقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال یزید على  خمسة، وأن  أالالتنفیذیین و یجب 
 یكون من بینھم مختص بالشؤون المالیة والمحاسبیة. 

 . عضواً مستقالً یجب أن یكون رئیس  اللجنة  .٢

أن أو المالیة التنفیذیة  اإلدارةال یجوز لمن یعمل أو كان یعمل خالل السنتین الماضیتین في  .٣
 . الشركةأو لدى مراجع حسابات ، یكون عضواً في اللجنة

كما یجب أن یكونوا على درایة ، مؤھالت علمیة مناسبة األعضاءیجب أن یكون لدى جمیع  .٤
 .كةالشركافیة بطبیعة أعمال 

یجب أال یكون للعضو مصلحة مالیة مباشرة مع المدراء التنفیذیین فى كیمانول وأال یكون  .٥
 . قریباً ألى منھم حتى الدرجة الثانیة

  الئحة عمل لجنة المراجعة على  – اإلدارةبناًء على اقتراح من مجلس  –تصدر الجمعیة العامة للشركة
جنة، ومھامھا، وقواعد اختیار أعضائھا، وكیفیة أن تشمل ھذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل الل

ترشیحھم، ومدة عضویتھم، ومكافآتھم، وآلیة تعیین أعضائھا بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد 
 اللجنة.  

 یاتھا   مسئولواألربعون: اختصاصات اللجنة وصالحیاتھا و السابعةالمادة 

من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق 
  وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة بصفة خاصة ما یلي: 

  :التقاریر المالیة .١

وإبداء  اإلدارةدراسة ومراجعة القوائم المالیة للشركة قبل عرضھا على مجلس  -أ
  الرأي والتوصیة في شأنھا.
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في الشركة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس  دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة -ب
  في شأنھا. اإلدارة

 دراسة أي مسائل مھّمة أو غیر مألوفة تتضمیھا التقاریر. -ج
البحث في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي  للشركة  أو من یتولى مھامھ أو مراجع  - د

 الحسابات.
 قاریر المالیة.دراسة  التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة الواردة في الت -ه

 
 المراجعة الداخلیة: .٢

 . دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في كیمانول -أ
دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تیفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات  -ب

 الواردة فیھا.  
 . اح مكافآتھبتعیین رئیس المراجعة الداخلیة واقتر اإلدارةالتوصیة لمجلس   -ج
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلیة في كیمانول  للتحقق من  - د

  . توافر الموارد الالزمة وفعالیتھا في أداء األعمال والمھام المنوطة بھا

 :مراجع الحسابات  . ٣

م بترشیح مراجعي الحسابات وعزلھم وتحدید أتعابھم وتقیی اإلدارةالتوصیة لمجلس   .أ
 أدائھم بعد التحقق من استقاللھم ومراجعة نطاق عملھم وشروط التعاقد معھم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعیتھ وعدالتھ، ومدى فعالیة أعمال   .ب
 المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعاییر ذات الصلة.

م تقدیمھ أعماالً فنیة مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عد .ج
 وإبداء مرئیاتھا حیال ذلك. ، أو إداریة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة

 . اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات كیمانول .د
دراسة تقریر مراجع الحسابات ومالحظاتھ على  القوائم المالیة ومتابعة ما اتِخذ  .ه

 بشأنھا.
  

 :. ضمان االلتزام٤
جھات الرقابیة والتحقق من اتخاذ كیمانول اإلجراءات الالزمة مراجعة نتائج تقاریر ال .أ

 . بشأنھا
 التحقق من التزام كیمانول باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة. .ب
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا الشركة مع األطراف ذوي العالقة،  .ج

 . ارةاإلدوتقدیم مرئیاتھا حیال ذلك إلى مجلس  
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وإبداء  اإلدارةرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنھا إلى مجلس    .د
 . توصیاتھا  باإلجراءات التي یتعین اتخاذھا

    اإلدارةواألربعون: حدوث تعارض بین لجنة المراجعة ومجلس  الثامنةالمادة 

أو إذا رفض المجلس األخذ  ،اإلدارةتعارض بین توصیات لجنة المراجعة وقرارات مجلس  حدثإذا 
بتوصیة اللجنة بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع 

  توصیة اللجنة ومبرراتھا، وأسباب عدم أخذه بھا.  اإلدارةالداخلي، فیجب تضمین تقریر مجلس 

 لجنة المراجعة    اجتماعاتواألربعون:  التاسعةالمادة 

فى اجتماع وتقوم بالتاكید على موعد كل ، تقوم اللجنة بإعداد خطة سنویة الجتماعتھا .١
 الذى یسبقة.جتماع اال

اللجنة عادة فى مبنى المركز الرئیسى لشركة كیمانول، ویسمح بعقدھا فى  اجتماعاتتنعقد  .٢
 . أى مكان آخر إذا اقتضت مصلحة  شركة كیمانول ذلك

 األعضاءویجب إرسال الدعوة إلى ، الث أشھر على االقلتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ث .٣
على  اسبوعقبل جتماع وأى مستندات سیتم نقاشھا فى االجتماع مرفق بھا جدول أعمال اال

 ه.انعقاداألقل من تاریخ 
كما  . إضافیة بناء على طلب رئیس اللجنة أو اتنین من أعضاء اللجنة اجتماعاتیمكن عقد  .٤

یة بناء على طلب المراجع الخارجى أو رئیس المراجعة الداخلیة إضاف اجتماعاتیمكن عقد 
اإلضافى جتماع بشرط موافقة رئیس اللجنة. وفى جمیع األحوال یجب أن یكون طلب اال

 . نعقادمتضمناً األسباب الداعیة لھذا الطلب والموعد المقترح لال
وفى حال  . نة على األقلاللجنة ثلثى عدد أعضاء اللج اجتماعاتیبلغ النصاب الذى تنعقد بھ  .٥

 إسناد مھامھ لعضو آخر من اللجنة.فإنھ یمكنھ ، تغیب رئیس اللجنة ألى سبب
یتم األخذ بالرأى ، وفى حال تساوى األصوات . یتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبیة األصوات .٦

عن التصویت أو تعیین شخص  االمتناعوال یحق ألى عضو  . الذى یصوت لھ رئیس اللجنة
 تصویت نیابة عنھ.آخر لل

مغادرة  األعضاءوفى حال قرر أحد  . یحق ألى عضو التحفظ على أى قرار تتخذه اللجنة .٧
ً حولھا یجب أن تكون محصورة انتھائھ، اللجنة قبل اجتماع  فإن المواضیع التى یبدى تحفظا

ویمكن أن یتضمن المحضر تحفظاتھ بعد الحصول  . بالمواضیع التى تم نقاشھا أثناء حضوره
 ویجب أن یتضمن المحضر أیضا المواضیع التى تم نقاشھا فى غیابھ. . على موافقتھ

 األعضاءیجوز للجنة اتخاذ قراراتھا وتوصیاتھا بالتمریر عن طریق عرضھا على كافة  .٨
على ، متى ما دعت الحاجة لذلك، األعضاءمتفرقین على أن یكون القرار نافذ بموافقة جمیع 

   . تالى لھااجتماع والتوصیات على اللجنة فى أول أن یتم عرض تلك القرارات 
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    : ترتیبات تقدیم الملحوظاتلخمسونالمادة ا

على لجنة المراجعة وضع آلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر 
یق مستقل یتناسب مع المالیة أو غیرھا بسریة. وعلى اللجنة التحقق من تطبیق ھذه اآللیة بإجراء تحق

  حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة. 

  : صالحیات لجنة المراجعة   حادیة والخمسونالمادة ال

  یاتھا الصالحیة التامة للقیام بما یلى :مسئولیكون للجنة فى سبیل القیام بمھامھا و
اإلطالع على المعلومات  التحقق والتحرى حول أى أمر ضمن سلطة اللجنة مع كامل الحق فى .١

 . والسجالت والممتلكات ومقابلة موظفى  شركة كیمانول بعد التنسیق مع الرئیس التنفیذى
حریة الوصول مباشرة إلى التقاریر الخاصة بالنتائج والتوصیات المعدة من قبل إدارة المراجعة  .٢

 . الداخلیة فى حاالت اإلحتیال أو مخالفة القوانین
واإلشراف ، أى عملیات إحتیال أو مخالفة القوانین حدثت أو مشتبھ بحدوثھاطلب فتح تحقیق فى  .٣

 . على عملیة التحقیق
النظر فى التقاریر الخاصة بمدى التزام إدارة  شركة كیمانول باألنظمة واللوائح المالیة الصادرة  .٤

الجھات للمعلومات والمالحظات المطلوبة من ھذه  اإلدارةمن الجھات الرقابیة ومدى إستجابة 
 . وتقدیم مرئیاتھا بشأنھا

االستعانة باستشاریین أو محاسبین مستقلین أو غیرھم لتقدیم المعونة للجنة أو المساعدة فى القیام  .٥
بالتحقیق فى أمر ما أو تنفیذ أى تكلیف من شانة أن یقوى نظام الرقابة الداخلیة ویعزز من 

 . الشفافیة وحمایة المساھمین
علومات تراھا اللجنة ضروریة من داخل شركة كیمانول، حیث یتم طلب الحصول على أیة م .٦

 . توجیھ جمیع منسوبى  شركة كیمانول بالتعاون مع اللجنة
 . طلب الحصول على أیة معلومات تراھا اللجنة ضروریة من خارج  كیمانول .٧
ا إذا الطلب من إدارة  كیمانول استحداث أیة سیاسات أو إجراءات جدیدة أو تعدیل الموجود منھ .٨

 . لزم األمر وذلك ألجل تعزیز نظام الرقابة الداخلیة أو نظام حوكمة الشركة ككل
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  والترشیحات المكافآتلجنة الئحة  -٢

  :تمھید

لھا توضح الئحة الترشیحات والمكافأت بقرار من الجمعیة العامة تفاصیل ومھام اللجنة وضوابط عم
  .الشركات ولوائح ھیئة السوق المالیة ونظام الشركة االساس، وفقاً نظام یاتھا ومكافأة أعضائھامسئولو

  :أھداف الالئحة

ً لتطبیق افضل معاییر الحوكمة ً بالمتطلبات النظامیة وضمانا  المكافآتتم إعتماد الئحة لجنة ، التزاما
باالضافى توضیح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة وقاعد ، والترشیحات الیضاح مھامھا ومسئولیاتھا

  . ومكافآتھماعضائھا ومدة عضویتھم  إختیار

   والترشیحات المكافآت: تشكیل لجنة ثانیة والخمسونالمادة ال

تشكَّل بقرار من مجلس  إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة المكافآت والترشیحات ( من غیر أعضاء  .١
 التیفیذیین، على  أن یكون من بینھم عضو مستقل على  األقل).  اإلدارةمجلس  

  یقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة والیزید عن خمسة. أالیجب  .٢

 لجنة المكافآتالئحة عمل  – اإلدارةمجلس من  على اقتراحبناًء  –الجمعیة العامة للشركة  تصدر .٣
ومھامھا، وقواعد ، تشمل ھذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة على أن، والترشیحات

  اختیار أعضائھا، ومدة عضویتھم، ومكافآتھم. 

  . على أن یكون من المستقلین، تختار اللجنة من أعضائھا رئیسا .٤

  . وتجوز مشاركتھ في عضویة اللجنة، الیجوز أن یشغل رئیس المجلس منصب رئیس اللجنة .٥

   .اإلدارةویعین بقرار من مجلس ، یجب أن یكون رئیس اللجنة من أعضاء المجلس .٦

ولھ الصالحیة في انابة غیره ، عیات العامةاو الجم اإلدارةیمثل رئیس اللجنة اللجنة امام مجلس  .٧
  . في تمثیل اللجنة األعضاءمن 

على الشركة ان تشعر الھیئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضویتھم من تاریخ تعیینھم وأي  .٨
   .تغییرات تطرأ على ذلك

  أمین سر اللجنة  
عیین شخص أخر من أمیناً للجنة مالم یتفق أعضاء اللجنة على ت اإلدارةیكون أمین سر مجلس  .١

 . من خارجھا أوداخل اللجنة 
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فیما بینھم وفي  األعضاءویكون قناة لتواصل ، اللجنة اجتماعاتیتولى أمین السر إدارة  .٢
دون االخالل بما لإلدارة التنفیذیة وأعضاء اللجنة ، التنفیذیة للشركة اإلدارةتواصل اللجنة مع 

 . من مھام وصالحیات
 . اللجنة وإعداد محاضر الجلسات اجتماعاتثیق یلتزم أمین سر اللجنة بتو .٣
والقرارات  جتماعاتاالالمحافظة على كافة مستندات اللجنة بما في ذلك محاضر  .٤

 . والمراسالت
 . التأكد من االجراءات النظامیة لعضویة اللجنة وتحدیث مایطرأ علیھا .٥
 . مسئولیات تسند الیھ من قبل اللجنة أو من رئیسھا أوتنفیذ اي مھام  .٦
  . اللجنة عند بدایة كل سنة میالدیة جتماعاتاقتراح التقویم السنوي ال .٧

  مدة عضویة اللجنة 

 اإلدارةمدة عضویة رئیس اللجنة وأعضائھا على مدة عضویة دورة مجلس  ال تزید . 
 كما یجوز للمجلس عزل كل أعضاء اللجنة أو اي عضو ، یجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة

الخالل بحق العضو في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع منھم في اي وقت دون ا
 . أو في وقت غیر مناسب

 یحق للمجلس تعیین من تراه مناسباً لعضویة اللجنة في حال شغور مركز أحد أعضاء اللجنة ،
  . على أن یتم ابالغ الھیئة والجھات المختصة بقرار التعیین خالل المدة النظامیة

  والترشیحات المكافآتلجنة ومھام مسون: اختصاصات الخالثالثة والمادة 

 تختص لجنة الترشیحات والمكافآت بما یلي: 
  التنفیذیة.   اإلدارةو اإلدارةاقتراح سیاسات ومعاییر واضحة للعضویة في مجلس  .١
ً للسیاسات والمعاییر  اإلدارةالتوصیة لمجلس  .٢ بترشیح أعضاء فیھ، وإعادة ترشیحھم وفقا

  عاة عدم ترشیح أي شخص سبقت إدانتھ بجریمة مخلة باألمانة. المعتمدة، مع مرا
 اإلدارةوشغل وظائف  اإلدارةإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس  .٣

 التنفیذیة. 
 .  اإلدارةتحدید الوقت الذي یتعین على العضو تخصیصھ ألعمال مجلس  .٤
و الخبرات المناسبة لعضویة مجلس المراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المھارات أ .٥

  . التنفیذیة اإلدارةووظائف  اإلدارة
التنفیذیة وتقدیم التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن  اإلدارةو اإلدارةمراجعة ھیكل مجلس  .٦

 إجراؤھا. 
المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  األعضاءالتحقق بشكل سنوي من استقالل  .٧

  ضویة مجلس إدارة شركة أخرى. العضو یشغل ع
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المستقلین وكبار  األعضاءغیر التنفیذیین و األعضاءوضع وصف وظیفي لألعضاء التنفیذیین و .٨
 التنفیذیین. 

 أو كبار التنفیذیین.  اإلدارةي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس وضع اإلجراءات الخاصة ف .٩
لحلول لمعالجتھا بما یتفق مع ، واقتراح ااإلدارةتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس  .١٠

  . مصلحة الشركة 
 وتقییم مدى فاعلیتھا في تحقیق االھداف المرجوة ،  المكافآتالمراجعة الدوریة لسیاسة  .١١
توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا، وبیان أي انحراف  .١٢

 جوھري عن ھذه السیاسة. 
 مكافآت، وتقییم مدى فعالیتھا في تحقیق األھداف المتوخاة منھا. المراجعة الدوریة لسیاسة ال .١٣
واللجان المنبثقة عنھ وكبار التنفیذیین  اإلدارةبمكافآت أعضاء مجلس  اإلدارةالتوصیة لمجلس  .١٤

  بالشركة وفقاً للسیاسة المعتمدة. 
علیھا ضد أي قرارات خاطئة قد یترتب  اإلدارةالتأكد من سریان التأمین على أعضاء مجلس  .١٥

  .امات مالیةتبعات قانونیة أو التز

  مھام ومسئولیات اللجنة:

: یر أھمھاالمرشحین لعضویة المجلس وذلك من خالل توافر عدد من المعای األعضاءتقییم  .١
 . وعدم تعارض المصالح، االستقاللیة، ، الخبرة والقدرة على القیادةالمصداقیة، النزاھة

 . قدرة المجلس على إدارة شئون الشركةالتوصیة بمرشحین قادرین على تعزیز  .٢
 . اإلدارةمساعدة المجلس في إختیار وتاھیل المرشحین لعضویة مجلس  .٣
 . التنفیذیة اإلدارةاعداد المعاییر اللزمة لتقییم أداء  .٤
 . مراجعة برامج التطویر االداري وخطط االحالل الوظیفي للمدراء التنفیذیین .٥
  . نفیذیة بشكل سنوي واعتمادھاالت اإلدارةمراجعة تعویضات ورواتب  .٦

 والترشیحات المكافآتلجنة  اجتماعاتوالخمسون:  الرابعةالمادة 

جتماع فى االاجتماع وتقوم بالتاكید على موعد كل ، تقوم اللجنة بإعداد خطة سنویة الجتماعتھا .١
  الذى یسبقة.

ح بعقدھا فى أى اللجنة عادة فى مبنى المركز الرئیسى لشركة كیمانول، ویسم اجتماعاتتنعقد  .٢
  . مكان آخر إذا اقتضت مصلحة  الشركة ذلك

  . تجتمع اللجنة مرتین سنویاً على  االقل، أو كلما أقتضت الحاجھ لذلك .٣
وفى حال  . اللجنة ثلثى عدد أعضاء اللجنة على األقل اجتماعاتیبلغ النصاب الذى تنعقد بھ  .٤

  و آخر من اللجنة.یمكنة إسناد مھامھ لعضفإنھ ، تغیب رئیس اللجنة ألى سبب
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یتم األخذ بالرأى الذى ، وفى حال تساوى األصوات . یتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبیة األصوات .٥
عن التصویت أو تعیین شخص آخر  االمتناعوال یحق ألى عضو  . یصوت لھ رئیس اللجنة

  للتصویت نیابة عنھ.
مغادرة  األعضاءأحد وفى حال قرر  . یحق ألى عضو التحفظ على أى قرار تتخذه اللجنة .٦

ً حولھا یجب أن تكون محصورة انتھائھ، اللجنة قبل اجتماع  فإن المواضیع التى یبدى تحفظا
ویمكن أن یتضمن المحضر تحفظاتھ بعد الحصول  . بالمواضیع التى تم نقاشھا أثناء حضوره

  ویجب أن یتضمن المحضر أیضا المواضیع التى تم نقاشھا فى غیابھ. . على موافقتھ
 األعضاءجوز للجنة اتخاذ قراراتھا وتوصیاتھا بالتمریر عن طریق عرضھا على كافة ی .٧

على ، متى ما دعت الحاجة لذلك، األعضاءمتفرقین على أن یكون القرار نافذ بموافقة جمیع 
   . تالى لھااجتماع أن یتم عرض تلك القرارات والتوصیات على اللجنة فى أول 

من خالل وسائل االتصال الحدیثة سواء كان ذلك  أور الھاتف ھا عباجتماعاتیجوز للجنة عقد  .٨
  . لكل أعضاء اللجنة أو بعضھم

 أعضاء اللجنة  مكافآتوالخمسون:  الخامسةالمادة 

) ثالثة االف لایر عن كل جلسة من ٣٠٠٠یحصل أعضاء اللجنة على بدل حضور قدره ( .١
 . جلسات اللجنة

) الف ومائتي لایر عن كل یوم  ١٢٠٠على ( یحصل عضو اللجنة من خارج المنطقة الشرقیة .٢
 . ) الف وخمسمائة لایر بدل انتقال١٥٠٠نظیر االقامة و (

  . اجتماعیتم صرف بدالت الحضور واالنتقال بعد نھایة كل  .٣
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 اللجنــة التنفیذیـــة -٣

  تشكیل اللجنة التنفیذیة 
 . فقط اإلدارةمجلس  من أعضاء اإلدارةتشكل اللجنة التنفیذیة بقرار من مجلس  .١
 . یجب أن  الیقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء وال یزید عن خمسة أعضاء  .٢
 . تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیسا .٣
ً للجنة مالم یتفق أعضاء اللجنة على تعیین شخص أخر من  اإلدارةیكون أمین سر مجلس  .٤ أمینا

  . من خارجھا أوداخل اللجنة 
اللجنة المعرفة المناسبة والخبرة والمھارة في تعامالتھم مع كبار  یجب ان یمتلك أعضاء .٥

  التنفیذیین بالشركة.

  اللجنة ونصاب الحضور  اجتماعات
اللجنة صحیحا إال بحضور نصف اجتماع تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئیسھا، وال یكون  .١

في  األعضاءن باقي على األقل، وال یجوز لعضو اللجنة ان ینیب عنھ غیره م األعضاءعدد 
  . اللجنة اجتماعاتحضور 

الحاضرین، وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتھا في  األعضاءتصدر قرارات اللجنة بأغلبیة آراء  .٢
محاضر یوقعھا رئیس اللجنة وأمین اللجنة، وتدون ھذه المحاضر في سجل خاص یوقعھا كل 

  منھما.
اللجنة ألكثر من  اجتماعاتل عن حضور یعتبر عضو اللجنة مستقیال اذا تخلف دون عذر مقبو .٣

  . أربع جلسات متتالیة
  بالمحافظة على أسرار الشركة. اإلدارةیلتزم عضو  اللجنة یما یلتزم بھ عضو مجلس  .٤
تكون مدة العضویة ھي  ثالثة سنوات تبدأ من  تاریخ  بدأ  كل دورة  من دورات  مجلس  .٥

مجلس  أو بناء على قرار من اإلدارةلمجلس  وتنتھي مدتھا بإنتھاء الدورة القانونیة  اإلدارة
  . أیھما یحدث أوال اإلدارة

الرئیس التنفیذي  أوھا بناًء على دعوة خطیة من قبل رئیس اللجنة اجتماعاتتعقد اللجنة التنفیذیة  .٦
  . بناًء على طلب  عضوین من اعضاء اللجنة أو

بوقت جتماع قبل موعد اال  األعضاءیرسل جدول االعمال مع الوثائق المتعلقة بھ الى جمیع  .٧
 كاٍف.

ً عدد من  .٨ بما یتالئم مع حجم ومصالح وخطط الشركة  جتماعاتاالتعقد اللجنة سنویا
  .االستراتیجیة

  ت وأسلوب عمل اللجنة التنفیذیة:مھام وصالحیا

  متابعة اوضاع الشركة المالیة وسیاستھا التشغیلیة والتسویقیة   .١
 . للشركة بالتعاون مع الرئیس التنفیذي للشركةستراتیجي االمراجعة إجراءات وعملیات التخطیط   .٢
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  . للشركة واالھداف التشغیلیة لھا االستراتیجیةالتنسیق مع الرئیس التنفیذي في وضع الخطة  .٣
للشركة واالھداف التشغیلیة للتاكد من توافقھا مع رسالة  االستراتیجیةالمراجعة الدوریة للخطط  .٤

  . الشركة وأھدافھا
المتعلقة بالفرص االستثماریة التي  االستراتیجیةبالنسبة للقرارات  اإلدارةصیات لمجلس إعداد التو .٥

  . تھدف الى تحسین أداء الشركة
 . اإلدارةأیة واجبات ومھام أخرى یتم تكلیفھا من قبل مجلس  .٦
لھ اجتماع في اقرب  اإلدارةتعرض جمیع القرارات والتوصیات الصادرة عن اللجنة على مجلس  .٧

  . ة علیھاللمصادق

  

 أعضاء اللجنة  مكافآت

) ثالثة االف لایر عن كل جلسة من ٣٠٠٠یحصل أعضاء اللجنة على بدل حضور قدره ( .١
 . جلسات اللجنة

) الف ومائتي لایر عن كل یوم  ١٢٠٠یحصل عضو اللجنة من خارج المنطقة الشرقیة على ( .٢
 . ) الف وخمسمائة لایر بدل انتقال١٥٠٠نظیر االقامة و (

 . اجتماعرف بدالت الحضور واالنتقال بعد نھایة كل یتم ص .٣
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  السابعالباب 
  أصحاب المصالح

  تنظیم العالقة مع أصحاب المصالح  والخمسون: السادسةالمادة 

ان تتسم جمیع انشطة الشركة بالشفافیة والموضوعیة وتجنب من خالل تلك الالئحة  اإلدارةیھدف مجلس 
الي من  أو اإلدارةمصالح شخصیة العضاء مجلس  أواھداف  استخدام موارد الشركة في تحقیق

  . العاملین بالشركة

 والخمسون: اإلبالغ عن الممارسات المخالفة  السابعةالمادة 

وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات  –بناًء على اقتراح لجنة المراجعة  – اإلدارةعلى مجلس 
الغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما یلي:                         یتبعھا أصحاب المصالح في تقدیم شكواھم أو اإلب

بما قد یصدر  اإلدارةمجلس  أوالمصالح بمن فیھم العاملون في الشركة  تیسیر إبالغ أصحاب .١
التنفیذیة من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعیة أو  اإلدارةعن 

ثیر الریبة في القوائم المالیة أو أنظمة الرقابة الداخلیة أو غیرھا، سواء أكانت تلك التصرفات ت
  ، وإجراء التحقیق الالزم بشأنھا.أو الممارسات في مواجھتھم أم لم تكن

الحفاظ على سریة إجراءات اإلبالغ بتیسیر االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة  .٢
  .ن المختصةأو غیرھا من اللجا

  أصحاب المصالح والتعامل معھا. تكلیف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات .٣

  .تخصیص ھاتف أو برید إلكتروني لتلقي الشكاوى .٤

     .توفیر الحمایة الالزمة ألصحاب المصالح .٥

  

  

  

  

  

  

  



 

 

55  ٢٠١٧الئحة حوكمة كیمانول     

  تعارض المصالح

  التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة

الشركات ولوائحھ التنفیذیة، یجري التعامل مع حاالت تعارض المصالح  مع مراعاة أحكام نظام
  وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقاً لألحكام الواردة في ھذا الفصل. 

   والخمسون: سیاسة تعارض المصالح الثامنةالمادة 

ً من مجلس  فضل السبل في بأھمیة الحفاظ على حقوق اصحاب المصالح من خالل ا اإلدارةإیمانا
سیاسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض التعامل مع االطراف ذات العالقة فقد تم وضع 

 اإلدارةأو  اإلدارةالمصالح الواقعة أو المحتمل وقوعھا التي یمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس 
أصحاب المصالح  ركة أو معالتنفیذیة أو غیرھم من العاملین في الشركة عند تعاملھم مع الش

 ،وتضمنت ھذه السیاسة بصفة خاصة ما یلي: اآلخرین

وكبار المساھمین وكبار التنفیذیین وغیرھم من العاملین في  اإلدارةالتأكید على أعضاء مجلس  .١
الشركة بضرورة تجنیب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحھم مع مصالح الشركة، 

  . یةكات ولوائحھ التنفیذوالتعامل معھا وفقاً ألحكام نظام الشر

إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح، والحصول على الترخیص أو الموافقة  .٢
 الالزمة قبل بدء األعمال التي قد ینشأ عنھا تعارض في المصالح. 

الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع ھذا  اإلفصاح اإللزام ب .٣
 التعارض. 

   . عن التصویت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح االمتناعلزام باإل .٤

إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملھا مع طرف ذي عالقة، على أن یشمل ذلك إبالغ  .٥
الھیئة والجمھور من دون أي تأخیر بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان ھذا التعاقد أو التعامل 

  من إجمالي إیرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم مالیة سنویة مراجعة.  %١ویاً أو یزید على مسا

  إذا تبین لھ اإلخالل بھذه السیاسة.  اإلدارةاإلجراءات التي یتخذھا مجلس  .٦

  أوالً: نطاق تعارض المصالح

التنفیذیین  أو أي من كبار اإلدارةمن أعضاء مجلس  أن أليینشأ التعارض في المصالح عندما یثبت 
  -بالشركة أو أي من العاملین لدیھا، ما یلي:
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لھ صلة بأي نشاط أو لھ مصلحة شخصیة في أي عمل أو نشاط قد یؤثر بشكل مباشر أو غیر  .١
مباشر على موضوعیة قرارات ذلك العضو أو المسئول أو على قدرتھ في تأدیة واجباتھ 

 ومسئولیاتھ تجاه الشركة.
شخصیة من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر یتلقى أو یحصل على مكاسب  .٢

 مباشرة مستفیداً من موقعھ بالشركة.
إستخدام موجودات الشركة أو مواردھا المختلفة في أي مصلحة شخصیة أو منفعة خاصة أو أي  .٣

 أھداف أخرى ال تتعلق بنطاق عمل الشركة. 
شاط یترتب علیھ أي تعارض مع أو المسئول ممارسة أي ن اإلدارةیحظر على عضو مجلس  .٤

  مصالح الشركة.

  عن تعارض المصالحاإلفصاح ثانیاً: 

عن حاالت  مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة،  یتم التعامل مع اإلفصاح
، أو جمیع العاملین بالشركة عضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفیذین أل تعارض المصالح

  وفقاً لالتي : 

دون تأخیر عبر موقع السوق المالیة السعودیة " تداول "  الھیئة والجمھور  بإبالغشركة ال تقوم .١
بأیة صفقة تتم مع طرف ذي عالقة أو اي ترتیب یستثمر بموجبة كل من الشركة وطرف ذي 

 عالقة في اي مشروع أو اصل أو تقدم تمویالً لھ. 
 :اآلتیةالسنوي العناصر  اإلدارةیتضمن تقریر مجلس   .٢

 .ي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقةأل وصف -أ
ً فیھا -ب أو كانت فیھا مصلحة ، معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود یكون المصدر طرفا

أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألي شخص ذي  اإلدارةألحد أعضاء مجلس 
دیم إقرار وإذا لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبیل فعلى الشركة تق، عالقة بأي منھم

 بذلك.
والتبلیغ  اإلفصاحوكبار التنفیذیین وجمیع العاملین بالشركة ب اإلدارةیلتزم جمیع أعضاء مجلس  .٣

 -متى طلب إلیھم ذلك: –عن مصالحھم الشخصیة التالیة 
 -أي مصلحة أو إستثمار أو ملكیة في: -أ

نشاط تجاري أو منشأة تقدم أي خدمات للشركة أو تتحصل على أي فائدة من  .١
 ركة.الش

 نشاط تجاري أو منشأة تستقبل خدمة أو منفعة من الشركة. .٢
نشاط تجاري ألي منشأة في وضع یجعلھا تستفید من أي إجراء یقوم بھ عضو  .٣

 أو المسئول بالشركة. اإلدارةمجلس 
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ار التنفیذیین أو أي من وكب اإلدارةالمصالح المباشرة وغیر المباشرة ألعضاء مجلس  -ب
 . أقاربھم

أو كبار التنفیذیین أو  اإلدارةملة ألي عقد یكون فیھ ألي من أعضاء مجلس التفاصیل الكا -ج
  العاملین بالشركة أو أي من أقاربھم مصلحة جوھریة.

  اإلدارةثالثاً: تعارض المصالح في مجلس 

بغیر ترخیص من الجمعیة العامة یجدد كل سنة، أن تكون لھ أي  اإلدارةال یجوز لعضو مجلس  .١
ر مباشرة) في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ویستثنى من غی أومصلحة (مباشرة 

صاحب العرض  اإلدارةذلك األعمال التي تتم بطریق المنافسة العامة اذا كان عضو مجلس 
ان یبلغ المجلس بما لھ من مصلحة شخصیة في األعمال  اإلدارةاألفضل. وعلى عضو مجلس 

ھذا التبلیغ في محضر االجتماع. وال یجوز للعضو ذي  والعقود التي تتم لحساب الشركة، ویثبت
المصلحة االشتراك في التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن. ویبلغ رئیس مجلس 

 اإلدارةھا عن األعمال والعقود التي یكون ألحد أعضاء مجلس انعقادالجمعیة العامة عند  اإلدارة
  ریر خاص من المحاسب القانوني.مصلحة شخصیة فیھا، ویرفق بھذا التبلیغ تق

بغیر ترخیص من الجمعیة العامة یجدد كل سنة، أن یشترك في ، اإلدارةال یجوز لعضو مجلس  .٢
 أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ.

ً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا أو أن تض .٣ من أي ال یجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدیا
 قرض یعقده واحد منھم مع الغیر.

  رابعاً: اإلقرارات الخاصة بحاالت تعارض المصالح

وكبار التنفیذیین وجمیع العامین بالشركة بتقدیم اإلقرارات الالزمة لمجلس  اإلدارةیلتزم أعضاء مجلس 
یة مع للوقوف على الحاالت التي تتعارض فیھا المصالح الشخص - متى طلب المجلس ذلك – اإلدارة

  - مصالح الشركة والتوجیھ بشأنھا، ومن أمثلة تلك الحاالت على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:
ھدایا ذات قیمة لھا صلة بعالقات العمل الخاصة بالشركة، عدا الھدایا الرمزیة  استالمتقدیم أو  .١

 والتذكاریة التي تتم في إطار العالقات الرسمیة للشركة.
د أسرتھ على أي ملكیة في أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات أو حصول الشخص أو أحد أفرا .٢

منتجات للشركة، أو تقدم خدمات منافسة للخدمة التي تقدمھا الشركة، إال إذا كانت ھذه 
ً للجمھور وال تزید حصتھ في تلك  اإلستثمارات في شركة مساھمة عامة تباع أسھمھا علنا

 تي یتم فیھا اإلعالن بالكامل عن تلك المصلحة.من أسھمھا بإستثناء الحاالت ال %١الشركة عن 
العمل كمسئول أو موظف أو مستشار لدى أي مؤسسة تقدم خدمات للشركة أو تنافس الشركة في  .٣

 تقدیم الخدمات.
 عن معلومات سریة تتعلق بالشركة دون الحصول على الموافقات الالزمة. اإلفصاح  .٤
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ألي اغراض غیر األغراض التي تخدم مصالح  الفعلي لمواد ومعدات وأجھزة الشركةاالستخدام  .٥
 الشركة.

  قبول رواتب أو مكافآت من جھات خارجیة نظیر خدمات مدفوعة األجر من قبل الشركة. .٦

  خامساً: الرقابة على تطبیق الالئحة 

یلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقید بمضمون ھذه السیاسة وتوجیھ المختصین في الشركة بتنفیذ  .١
 دة فیھا بكل دقة تحقیقاً لمبدأ الشفافیة.التعلیمات الوار

الواردة بھذه الالئحة، وفي حالة اإلخالل  االلتزام باألحكامالتحقق من مدى  اإلدارةیتولى مجلس  .٢
ً التوصیات الواجب  اإلدارةمجلس لرئیس  بأي منھا یتم إعداد تقریر عن المخالفة یرفع متضمنا

  إتخاذھا في ھذا الشأن.

  مسون: تجنب تعارض المصالح  والخ التاسعةالمادة 

 :  اإلدارةیجب على عضو مجلس  .١

 أالوأن یقدّم مصالح الشركة على مصلحتھ الشخصیة، و ممارسة مھامھ بأمانة ونزاھة، -أ
 یستغل منصبھ لتحقیق مصالح خاصة.

تجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حیاده  -ب
عدم إشراك ھذا  اإلدارةضوعات المعروضة على المجلس، وعلى مجلس عند النظر في المو

العضو في المداوالت ،وعدم احتساب صوتھ في التصویت على ھذه الموضوعات في 
 وجمعیات المساھمین. اإلدارةمجلس  اجتماعات

 الحفاظ على سریة المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتھا وعدم إفشائھا إلى أي شخص.  -ج

  ة:اإلدار ى عضو مجلسیُحظر عل .٢

أو الجمعیة العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  اإلدارةالتصویت على قرار مجلس  -أ
 الشركة إذا كانت لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا. 

من أي من أصول الشركة أو  –بشكل مباشر أو غیر مباشر  –االستغالل أو االستفادة  -ب
، أو اإلدارةماریة المعروضة علیھ بصفتھ عضواً في مجلس معلوماتھا أو الفرص االستث

المعروضة على الشركة، ویشمل ذلك الفرص االستثماریة التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، 
أو التي ترغب الشركة في االستفادة منھا، ویسري الحظر على عضو المجلس الذي یستقیل 

غیر مباشر التي ترغب الشركة في بطریق مباشر أو   –ألجل استغالل الفرص االستثماریة 
  . اإلدارةاالستفادة منھا والتي َعلم بھا أثناء عضویتھ بمجلس 
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 : منافسة الشركة ستونالمادة ال
في  اإلدارةمع مراعاة ما ورد في المادة الثانیة والسبعین من نظام الشركات، إذا رغب عضو مجلس 

ستھا في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، فیجب االشتراك في عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو مناف
 یلي: ما مراعاة 

باألعمال المنافسة التي یرغب في ممارستھا، وإثبات ھذا اإلبالغ في  اإلدارةإبالغ مجلس  .١
 . اإلدارةمجلس اجتماع محضر 

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن في  .٢
 وجمعیات المساھمین.  ةاإلدارمجلس 

ھا باألعمال المنافسة التي انعقادبإبالغ الجمعیة العامة العادیة عند  اإلدارةقیام رئیس مجلس  .٣
 یزاولھا عضو المجلس. 

الحصول على ترخیص مسبق من الجمعیة العامة العادیة للشركة یسمح للعضو بممارسة  .٤
  األعمال المنافسة ،على أن یجدد ھذا الترخیص سنویاً. 

     : مفھوم أعمال المنافسةالحادیة والستونالمادة 
روع النشاط الذي یدخل في مفھوم االشتراك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو منافستھا في أحد ف

  تزاولھ ما یلي:

من نوع نشاط الشركة أو لشركة أو مؤسسة فردیة تزاول نشاطاً  اإلدارةتأسیس عضو مجلس  .١
  مجموعتھا.

نسبة مؤثرة ألسھم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول  اإلدارةلس تملك عضو مج .٢
 ً   .من نوع نشاط الشركة أو مجموعتھا نشاطا

نشأة منافسة للشركة أو عضویة مجلس إدارة شركة أو م اإلدارةأن یقبل عضو مجلس  .٣
  مجموعتھا.

ً  اإلدارةأن یتولى عضو مجلس  .٤   كان شكلھا. إدارة مؤسسة فردیة منافسة أو شركة منافسة أیا

حصول العضو على وكالة تجاریة أو ما في حكمھا، ظاھرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة  .٥
  .أخرى منافسة للشركة أو مجموعتھا

 رفض تجدید الترخیص  :الثانیة والستونالمادة 

إذا رفضت الجمعیة العامة تجدید الترخیص الممنوح بموجب المادتین الحادیة والسبعین والثانیة 
 اإلدارةالسبعین من نظام الشركات والمادة الخامسة والخمسون من ھذه الالئحة، فعلى عضو مجلس و

تقدیم استقالتھ خالل مھلة تحددھا الجمعیة العامة، وإال ُعدت عضویتھ في المجلس منتھیة، وذلك ما لم 
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ركات ولوائحھ التنفیذیة یقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفیق أوضاعھ طبقاً لنظام الش
 قبل انقضاء المھلة المحددة من قبل الجمعیة العامة. 

   قبول الھدایا: الثالثة والستونالمادة 

وكبار التنفیذیین قبول الھدایا من أي شخص لھ تعامالت  اإلدارةال یجوز ألي من أعضاء مجلس 
 ارض في المصالح. تجاریة مع الشركة ،إذا كان من شأن تلك الھدایا أن تؤدي إلى تع



 

 

61  ٢٠١٧الئحة حوكمة كیمانول     

  الثامنالباب 

  الرقـــابة الداخلیـــة

  الستون: نظام الرقابة الداخلیةالرابعة والمادة 

في المحافظة على أصول الشركة وضمان دقة وصحة المعلومات  اإلدارةحرص مجلس إطار في 
م العاملین العاملین درجة االعتماد علیھا وتحقیق الكفاءة التشغیلیة والتحقق من التزا زیادةالمحاسبیة و

اتباع معاییر  فقد تم وضع سیاسات واضحة بھدف اإلدارةضعتھا والتي  بالسیاسات المالیة و االداریة 
یة في جمیع المستویات التنفیذیة في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقاً مسئولواضحة لل

  :اآلتيمن خالل  لألحكام والضوابط الخاصة بھا

لنظام الرقابة الداخلیة من خالل التركیز على أھمیة االلتزام بھ داخل الشركة  اإلدارةجلس دعم م .١
  . وتوفیر بیئة العمل المناسبة للتطبیق السلیم لھ في الواقع العملي وتشجیع االلتزام بھ

تزام بتلك االلتزام بالكفاءة من خالل وجود مستویات لالداء داخل الشركة مع ضمان االل .٢
  .ت بصفة مستمرةالمستویا

  . التنفیذیة بتطبیق اللوائح واالنظمة ذات العالقة اإلدارةو اإلدارةالتزام مجلس  .٣

  . تحدید المخاطر التي تواجھ نشاطات الشركة وتحلیلھا بشكل دوري .٤

  . یتم تطبیق انشطة الرقابة الداخلیة على جمیع المستویات الوظیفیة داخل الشركة .٥

ت االداریة عن طریق قیاس االداء الفعلي ومقارنتة باالداء تقییم االداء في جمیع المستویا .٦
  . ان لزم االمر، المخطط وفقاً للموازنات التخطیطیة واتخاذ االجراءات التصحیحیة

  . التحقق من مدى التزام موظفي الشركة باالنظمة واللوائح الخاضعة لھا الشركة .٧

  . الوظائف والرقابة علیھا توفر تقاریر تشغیلیة ومالیة یمكن موظفي الشركة من اداء .٨

   . ومحاور الرقابة الداخلیة تقوم إدارة المراجعة الداخلیة بمتابعة تنفیذ خطط .٩

 والستون: تأسیس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة   الخامسةالمادة 

وحدات أو إدارات لتقییم وإدارة  –في سبیل تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة المعتمد  –تنشئ الشركة  .١
  خاطر، والمراجعة الداخلیة.الم

یجوز للشركة االستعانة بجھات خارجیة لممارسة مھام واختصاصات وحدات أو إدارات تقییم  .٢
یة الشركة عن تلك المھام مسئولوإدارة المخاطر ،والمراجعة الداخلیة، وال یخل ذلك ب

  واالختصاصات. 
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    یةوالستون: مھام وحدة أو إدارة المراجعة الداخل السادسةالمادة 

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة واإلشراف على تطبیقھ، والتحقق من 
 مدى التزام الشركة وعاملیھا باألنظمة واللوائح والتعلیمات الساریة وسیاسات الشركة وإجراءاتھا. 

  والستون: حفظ تقاریر المراجعة الداخلیة السابعةالمادة 

الشركة بتقاریر المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إلیھ من نتائج تحتفظ 
 وتوصیات وما قد اتخذ بشأنھا. 
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  التاسعالباب 

  حسابات الشركة ةمراجع

   والستون: إسناد مھمة مراجعة الحسابات الثامنةالمادة 

ة إلى مراجع یتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأھیل؛ تسند الشركة مھمة مراجعة حساباتھا السنوی
والمساھمین یبین فیھ ما إذا كانت القوائم المالیة  اإلدارةإلعداد تقریر موضوعي ومستقل لمجلس 

  للشركة تعّبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة وأدائھا في النواحي الجوھریة. 

 راجع الحسابات والستون: تعیین م التاسعةالمادة 

مع ، تعین الجمعیة العامة العادیة مراجع خارجي لحسابات الشركة بناًء على ترشیح لجنة المراجعة
  مراعاة ما یلي:

  ًء على توصیة من لجنة المراجعة.أن یكون ترشیحھ بنا .١

  أن یكون مرخصاً لھ وأن یستوفي الشروط المقررة من الجھة المختصة. .٢

  .الشركة أال تتعارض مصالحھ مع مصالح .٣

  . أال یقل عدد المرشحین عن مراجعین اثنین  .٤
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  العاشرالباب 

  المعاییر المھنیة واألخالقیة

  : سیاسة السلوك المھنيالسبعونالمادة 

  سیاسة للسلوك المھني والقیم األخالقیة في الشركة، تراعي بصفة خاصة ما یلي:     اإلدارةیضع مجلس 

التنفیذیة وموظفي الشركة ببذل واجبي  اإلدارةو اإلدارةجلس التأكید على كل عضو من أعضاء م .١
العنایة والوالء تجاه الشركة، وكل ما من شأنھ صون مصالح الشركة وتنمیتھا وتعظیم قیمتھا، 

  . وتقدیم مصالحھا على مصلحتھ الشخصیة في جمیع األحوال

ا یحقق مصلحة الشركة لجمیع المساھمین في الشركة، وااللتزام بم اإلدارةتمثیل عضو مجلس  .٢
ومصلحة المساھمین ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرین، ولیس مصلحة المجموعة 

  . التي انتخبتھ فحسب

وكبار التنفیذیین فیھا بجمیع األنظمة واللوائح  اإلدارةترسیخ مبدأ التزام أعضاء مجلس  .٣
  . والتعلیمات ذات الصلة

التنفیذیة لمنصبھ الوظیفي بھدف  اإلدارةأو عضو  ةاإلدارالحیلولة دون استغالل عضو مجلس  .٤
 . قیق مصلحة خاصة بھ أو بغیرهتح

التأكید على قصر استعمال أصول الشركة ومواردھا على تحقیق أغراض الشركة وأھدافھا،  .٥
  . وعدم استغالل تلك األصول أو الموارد لتحقیق مصالح خاصة

وقیت االطالع على المعلومات الداخلیة وضع قواعد دقیقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحیة وت .٦
التنفیذیة وغیرھم منھا  اإلدارةو اإلدارةالخاصة بالشركة بما یحول دون استفادة أعضاء مجلس 

 عنھا ألي شخص، إال في الحدود المقررة أو الجائزة نظاًماً.  اإلفصاح أو 
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  الحادي عشرالباب 

 بیق حوكمة الشركاتتط

  ون: تطبیق الحوكمة الفعالةوالسبع الحادیةالمادة 

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامیة في ھذه الالئحة،  اإلدارةیضع مجلس 
  یھ في سبیل ذلك القیام بما یلي:وعلیھ مراقبة تطبیقھا والتحقق من فعالیتھا، وتعدیلھا عند الحاجة، وعل

  التحقق من التزام الشركة بھذه القواعد. .١

  .ة القواعد وتحدیثھا وفقاً  للمتطلبات النظامیة وأفضل الممارساتمراجع .٢

مراجعة وتطویر قواعد السلوك المھني التي تمثل قیم الشركة، وغیرھا من السیاسات  .٣
  .واإلجراءات الداخلیة بما یلبي حاجات الشركة ویتفق مع أفضل الممارسات

ً على التطورات في مجال  اإلدارةإطالع أعضاء مجلس  .٤ حوكمة الشركات وأفضل دوما
 الممارسات، أو تفویض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى. 
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  عشر الثانيالباب 

  االحتفاظ بالوثائق

 والسبعون: االحتفاظ بالوثائق    الثانیةالمادة 

ى المطلوب یجب على الشركة أن تحتفظ بجمیع المحاضر والمستندات والتقاریر والوثائق األخر
االحتفاظ بھا بموجب ھذه الالئحة في مقر الشركة الرئیس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن یشمل ذلك 

وتقریر لجنة المراجعة. ومع عدم اإلخالل بھذه المدة، یجب على الشركة في حال  اإلدارةتقریر مجلس 
مطالبة أو أي إجراءات تحقیق وجود دعوى قضائیة ( بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مھدد بإقامتھا) أو 

قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات أو التقاریر أو الوثائق االحتفاظ بھا لحین انتھاء تلك الدعوى 
  القضائیة أو المطالبة أو إجراءات التحقیق القائمة. 
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  عشر الثالثالباب 

  إدارة المراجعة الداخلیة

  عمل إدارة المراجعة الداخلیة ة آلی: الخامسة والسبعونالمادة 

یات والسلطة والمساءلة والمعاییر الخاصة مسئولھذه األلیة تصف مھمة واستقاللیة وموضوعیة ونطاق ال
  . المراجعة الداخلیة إدارة بمھام 

  :مالمھا

ل وذلك من خال االستراتیجیةالمراجعة الداخلیة إلى مساعدة إدارة الشركة على تنفیذ خططھا تھدف إدارة 
ویتم ذلك من  االستراتیجیةمراجعة ومتابعة ورقابة وتقییم جمیع عملیات الشركة المتعلقة تطبیق أھدافھا 

  خالل تطبیق افضل الممارسات المھنیة وإتباع طرق ممنھجة ومنضبطة 

  والموضوعیة:االستقاللیة 

ماتمنحھا االستقاللیة ذه وھ، تعمل إدارة المراجعة الداخلیة في إستقاللیة تامة عن باقي إدارات الشركة
ة مسئول اإلدارةكما تعتبر ھذه . الحیادیة وحریة تقدیم التقاریر الخاصة بتطبیق نظام الرقابة الداخلیة

عن وذلك من خالل إرسال تقاریر دوریة للجنة المراجعة المنبثقة  اإلدارةیة مباشرة أمام مجلس مسئول
قد تمت مناقشتھا بطریقة مستفیضة على كل  ، على أن تكون جمیع التقاریر تكوناإلدارةمجلس 

  المستویات اإلداریة  المناسبة.

إدارة المراجعة الداخلیة لیست طرفاً باإلجراءات الرقابیة الیومیة حیث كل فإن وللحفاظ على الموضوعیة 
، لیتھااستقالتأثیر على تبعیتھا الوظیفیة أو الدونما ، ة عن الرقابة الداخلیة الخاصة بھامسئولوحدة عمل 

  . من الناحیة اإلداریة الرئیس التنفیذيلمكتب تتبع إدارة المراجعة الداخلیة 

 یة:مسئولنطاق العمل وال

تتلخص مھام إدارة المراجعة الداخلیة في فحص وتقییم السیاسات واإلجراءات واألنظمة المطبقة 
إدارة وسالمة المعلومات، الثقةإقتراح التحسینات والتوصیات اإلجرائیة وذلك لضمان باإلضافة إلى 

االستخدام حمایة األصول، ،المخاطر، االلتزام بالسیاسات والخطط واإلجراءات والقوانین والتعلیمات
وتطبیق أفضل معاییر ، للموارد من الناحیة اإلقتصادیة، إنشاء األھداف المثلى للعملیات أو للبرامجاألمثل 

باإلضافة  . الكفاءة اإلجرائیة من ناحیة األداء والفعالیة رفعالحوكمة ومن للموارد من الناحیة اإلقتصادیة 
إلى التدقیق الدوري للمعامالت والتحقیقات الخاصة وتقییم المتطلبات القانونیة  والنظامیة والتدابیر التي 

  تساعد على منع و كشف الغش واالحتیال.

 :ما یليتباع ایجب  یات إدارة المراجعة الداخلیةمسئولولتحقیق 
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 دید وتقییم المخاطر المحتملة لعملیات الشركة.تح .١

مراجعة مدى كفایة الرقابة الموضوعة للتأكد من أنھا مطابقة للسیاسات والخطط واإلجراءات  .٢
 وأھداف الشركة.

 . تقییم مدى صحة المعلومات المالیة واإلداریة واألنظمة التي تقوم بإصدار ھذه المعلومات .٣

 صول الشركة.تقییم الوسائل المطبقة لحمایة أ .٤

 مراجعة اإلجراءات واألنظمة الموضوعة من قبل الشركة والعمل على تحسینھا. .٥

المساھمة في تطویر المشاریع حسب المخاطر التي تنشأ عنھا من خالل التأكید بأن الشركة اتبعت  .٦
  منھجیة وأنظمة للمشروع وأنھا وضعت ضوابط كافیة.

 إجراءات فعالة. اتخذت اإلدارةمتابعة التوصیات للتأكد من أن  .٧

   .اإلدارةتنفیذ تقییمات محددة وتحقیقات بحسب طلب  .٨

 واالستقاللیة االستمراریة 

الكاملة االستقاللیة كذلك تسعى الشركة إلى  . تضمن الشركة إستمراریة عمل إدارة المراجعة الداخلیة
بد من تجنب أي تضارب الاالستقاللیة إلدارة المراجعة الداخلیة في أداء مھامھا. وفي سبیل تحقیق تلك 

باإلضافة إلى عدم البسماح تعیین مراجعي الحسابات ممن عملوا في  . اإلدارةفي المصالح  بین موظفي 
   . الشركة خالل العامیین الماضیین على تاریخ التعیین

ر أو تشارك إدارة المراجعة الداخلیة في أعمال شركة كیمانول أو في اختیا أالاالستقاللیة ولتوفیر مبدأ 
 یحق إلدارة المراجعة الداخلیة اصدار توصیاتھا بھدف تعزیز، تنفیذ تدابیر الرقابة الداخلیة.  ومع ذلك

او لجنة  اإلدارةالعلیا للشركة سواًء مجلس  اإلدارةالرقابة الداخلیة والضوابط المطلوبة بناًء على طلب 
  . المراجعة

  :تالصالحیا

وحتى یتحقق ھذا في مجال  ،عیل نظام رقابي فعال بأقل تكلفةتھدف إدارة المراجعة الداخلیة إلى تف
  أنشطتھا یجب اتباع ما یلي :

حق اإلطالع على سجالت الشركة وملفاتھا ومراجعة أیة عملیات تدخل في نطاق إختصاصھا   )١
 دون أیة قیود.

أدیة واجباتھم في ت ة أعضاء إدارة المراجعة الداخلیةالتنفیذیة بمساعد اإلدارةالشركة ومنسوبو یلتزم  )٢
  وتزویدھم بجمیع المعلومات والتوضیحات التي یحتاجونھا.

  



 

 

69  ٢٠١٧الئحة حوكمة كیمانول     

  : ءلةالمسا

تلتزم إدارة المراجعة الداخلیة بعمل خطة سنویة بناء على المخاطر الموجودة في الشركة   .١
توفر تلك الخطة كافة المعلومات أن والمدخالت من قبل المدراء التنفیذیین حیث یجب 

خاطر والنظام الحالي للمراجعة و المشاریع ذات األولویة والكیفیة التي یتم المتعلقة بتقییم الم
 . بھا

توصیة لجنة استعراض للمصادقة علیھا بعد  اإلدارةعلى مجلس الخطة یجب أن تعرض  .٢
خالل السنة یجب أن یتم اعتماده من قبل علیھا المراجعة بشأنھا ،وفي حال وجود تعدیل 

 بشأنھ من قبل لجنة المراجعة.بعد رفع توصیھ  اإلدارةمجلس 
تم مراجعتھ   أو ما اجتماعاتیجب إرسال تقریر مفصل بإجراءات المراجعة الداخلیة سواء من  .٣

إلى لجنة المراجعة مع تلخیص لألھداف ونطاق المراجعة والمالحظات والتوصیات، وخطة 
 .العمل لتنفیذ تلك  التوصیات

وفعالیة إجراءات كیمانول لمراقبة كفاءة عن مدى  یقدم مدیر إدارة المراجعة الداخلیة تقییما .٤
 .أنشطتھا وإدارة المخاطر في جمیع مناطق عملیات كیمانول على أساس سنوي

جنبا إلى جنب مع ، تقریر القضایا الھامة المتصلة بإجراءات المراقبة على أنشطة كیمانول .٥
 .التوصیات الخاصة بتطویر  تلك العملیات

حالة ونتائج الخطة السنویة لمراجعة الحسابات على أساس نصف توفیر معلومات وافیة عن  .٦
 .سنوي

أدوار أخرى تخص المراقبة  التنسیق مع مدققي الحسابات الخارجیین، وتوفیر اإلشراف على .٧
  . والرصد و المتابعة مثل الوظائف األمنیة والقانونیة وما إلى ذلك

  . ھا من قبل لجنة المراجعةیتم یتقییم عمل إدارة المراجعة الداخلیة ومدى فاعلیت .٨

  التقاریر

 ة عن تخطیط وإجراء وإعداد التقاریر ومتابعة المشاریع المدرجة في مسئولالمراجعة الداخلیة ھي ال
وتعرف تفاصیل ھذه العملیات في تقریر ، خطة المراجعة، وتقرر نطاق وتوقیت عملیات التدقیق

 .مھنیة وفي الوقت المناسب المراجعة الداخلیة. ویجرى التدقیق المیداني بطریقة
  اللجنة إلى یسمح لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلیة بالتواصل مباشرة مع لجنة المراجعة، وتقدم مباشرة

كما  .إلیھالفت أنظارھم  الموضوعات التي یعتقد أنھا تكتسي ما یكفي من األھمیة و التأثیر ما یستوجب
ً بھا  نقاطیتم إعداد تقاریر التدقیق الداخلي على أن ی الضعف  تم إرسالھا الى لجنة المراجعة موضحا

 اإلدارةالتي كشفت عنھا إجراءات المراجعة والتدقیق، ومجاالت تطویرھا مع ذكر تعلیقات 
 . واإلجراءات المتخذة لتالفیھا مستقبالً 
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  الرابع عشرالباب 

 أحكام ختامیة

  إلضافیةوالسبعون: تقدیم المعلومات والبیانات ا الثالثةالمادة 

للھیئة أن تطلب من الشركة تزویدھا بأي معلومات أو بیانات إضافیة تراھا الزمة للتحقق من مدى 
 االلتزام بأحكام ھذه الالئحة. 

 والسبعون: النشر والنفاذ  الرابعةالمادة 

  تكون ھذه الالئحة نافذة وفقاً العتماد الجمعیة العامة.
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  عشر الخامسالباب 
 مالحقال

  ١ملحق رقم 
 

  اسم الالئحة: الئحة الحوكمة لشركة كیمائیات المیثانول

 اسم الملحق: عالقة الشركة مع أصحاب المصالح

  تمھید

" ذات كیان قانوني مستقل و شخصیة اعتباریة تتعامل في سبیل الشركةتعتبر شركة كیمائیات المیثانول"
 . ركة بعالقة منافع متبادلة "أصحاب المصالح"مع أطراف ذو عالقة یرتبطون مع الشإنجاز أعمالھا 

إلى حمایة حقوق جمیع تھدف تحكم عالقة الشركة مع أصحاب المصالح مجموعة من النظم والمعاییر 
الشركة مسئوال عن وضع ھذه النظم إدارة یعتبر مجلس و . وتحقیق المنافع المتبادلة العادلةاألطراف 

  .یتھاالتحقق بشكل دوري من فاعلوالمعاییر و

  تعریفات

  شركة كیمائیات المیثانول  الشركة

أصحاب 
  المصالح

والدائنین والعمالء،   كل شخص لھ مصلحة مع الشركة مثل المساھمین ،والعاملین، 
  والموردین، والمؤسسات المدنیة.

  كل من یملك أسھم مصدرة من الشركة   المساھمین

   كل شخص طبیعي یرتبط بعقد عمل مع الشركة   العاملین

  كل من لھ حق على الشركة ناتج عن ممارسات أو معامالت أو صفقات بینھ بین الشركة  الدائنین

  كل من یشترى منتجات أو خدمات الشركة         العمالء

  جمیع أألشخاص اللذین یوردون خدمات أو منتجات للشركة  الموردین

  

  : تنظیم أعمال الشركة األولىالمادة 

وضع لوائح وإجراءات تنظم أعمال الشركة في التعامل بشكل فاعل وعادل مع جمیع تقوم الشركة ب
  أصحاب المصالح وحمایة حقوقھم في الجوانب التالیة:
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  المساھمین:

األول عن مصالح المساھمین وتنمیة استثماراتھم وتحقیق عائد مجزي لھم المسئول  اإلدارةیعتبر مجلس 
كما یقوم المجلس بالمراجعة الدوریة . ف إلى حمایة وتنمیة حقوقھمورسم سیاسات استثماریة وإداریة تھد

  للشركة ویلبي متطلباتھا. االستراتیجیةیحقق األھداف أنھ للھیكل التنظیمي والمالي للشركة والتأكد من 

توجھ ھذه بأن تحرص الشركة ، المساھمینأحد بروز اى شكوى من  أوخالف أي وفى حالة نشوب 
جاء بھ  القانونیة) و یتم التعامل مع ھذه الشكوى وفقا لما اإلدارةوؤن المساھمین (شإلى إدارة كوى الش

  .المسئولةلوائح صادرة من الجھات أي  أوالنظام األساسى للشركة 

  العاملین:

التنفیذیة للشركة بتبني ھیكل تنظیمي فاعل یحدد نطاق و عالقة  اإلدارةبتوجیھ  اإلدارةیقوم مجلس 
ووصف وظیفي لكل وظیفة تبین نطاق مسئولیة الموظف وقنوات االتصال مع ، عضالعاملین بعضھم بب

أآلخرین. یتم تأسیس إدارة تھتم بشئون العاملین تسمى بإدارة الموارد البشریة تھدف إلى وضع معاییر و 
سیاسات تضمن بان آلیة التوظیف و التدریب و التطویر والتعویضات والمكافآت تكفل حقوق الموظف 

ة وتحقق القدر الكافي من العدالة والتحفیز الوظیفي. كما یجب ان تكفل ھذه اللوائح التعریف والشرك
بشكل واضح من خالل العقود الوظیفیة أو من خالل الوصف الوظیفي ما على الموظفین من واجبات 

الشكوى التي قد تصدر من  أووحقوق اتجاه الشركة ومالھم من حقوق و شرح الیة حل المنازعات 
لموظف. كما یجب أن تتوفر لدى جھاز الموارد البشریة موظفین یتمتعون بالقدرة الكافیة لتفسیر عقود ا

التوظیف و لوائح الشركة و أنظمة مكتب العمل ذو العالقة.كما یجب على الشركة ،متمثلة بإدارة الموارد 
البشریة كجھة مخولة لحل و إبراز دور إدارة الموارد المسئولیة البشریة، زرع روح أالنضباط و تحمل 

  مشاكل العاملین و خالفاتھم مع الشركة بالطرق النظامیة.

  :العمالء والدائنین

 أو،مثل الزبائن و الوكالء،  جاز أعمالھا مع قائمة من العمالءتتعامل الشركة بشكل مستمر في سبیل ان
ا مع العمالء و الدائنین وفقا مثل الموردین و البنوك. تلتزم الشركة بان تنظم وتنفذ أعمالھ، الدائنین

التفاقیات وصیغ قانونیھ تحمى حقوق الطرفین. على الشركة ان تحرص على وجود صیغ قانونیة توضح 
  بشكل جلي آلیة حل الخالفات. 

  یلى:  جمیع االتفاقیات التى تبرمھا الشركة مایجب أن تراعى 

 تفاقیات مع قواعد شرعیة أو نظامیة.عدم تعارض اإل .١

 تفاقیات في بیئة تخلو من اى عنصر من عناصر تضارب المصالح.اإلأن تُعد  .٢

 تلتزم الشركة عند الحصول على عروض أن تطبق مبدأ المنافسة الحرة بین المتقدمین.  .٣
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و ، أن تلتزم الشركة بمبدأ الشفافیة عند التعامل مع العمالء و تقدیم أفضل الخدمات و المنتجات .٤
مر بشكل مھني األ عنھ للعمیل ومعالجةاإلفصاح ء وتتحمل المسئولیة عند حدوث اى خطا

 ومسئول.

الموردین نصوص تضمن آلیة حل الخالفات  أویجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العمالء  .٥
 :كما یليوالنزاعات 

 .حل ھذه النزاعات بالطرق الودیة عن طریق المفاوضات -أ

لنزاع الى التحكیم فیتفق الطرفین الى إحالة ا، اذا لم یصل الطرفین الى حل ودي -ب
بالموضوع محل الجھات القضائیة المختصة والئیاً  إحالة النزاع الى أوالتجاري أإلتفاقى 

  النزاع. 

  لمجتمع:ا

تتأثر الشركة و أعمالھا وأھدافھا بتأثر المجتمع، و العكس صحیح. إن تعامل الشركة المسئول والمھني 
 عائد غیر مباشر على الشركة على المدى البعید.مع أصحاب المصالح یؤثر إیجابا بالمجتمع و یحقق 

وفى  نى سیاسات و برامج تخدم المجتمع.من اجل تنمیة عالقة الشركة بالمجتمع على الشركة ان تتبو
حالة نشوب خالف مع اى عضو من اعضاء المجتمع فیجب ان یتم التعامل مع ھذا الخالف وفق لآللیة 

  التالیة:

 .یة عن طریق المفاوضاتحل ھذه النزاعات بالطرق الود -أ

إحالة  أواالتفاقي التحكیم التجاري إلى إحالة النزاع  تتم، حل وديالطرفان إلى ذا لم یصل إ -ب
  النزاع الى الجھات القضائیة المختصة والئیا بالموضوع محل النزاع.
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 ٢ملحق رقم 

  اسم الالئحة: الئحة الحوكمة لشركة كیمائیات المیثانول

 لسلوك المھنياسم الملحق: قواعد ا

المنضبطة بجملة من القواعد واألصول واألخالقیات والثقافات األعمال یفسر السلوك المھني بأنھ جملة 
  . بیئة العمل أوسلبا بثقافة المجتمع  أوالمكتسبة وتتأثر وتتفاعل إیجابا 

  : أھداف الالئحة

  . واصحاب المصالح والمجتمعالمستثمرین تدعیم ثقة  - ١

  . األخالقيحقیق مستوى عالي من السلوك االلتزام بت - ٢

  . ومعاقبة عدم االلتزام بھاألخالقي تشجیع االلتزام بالسلوك  - ٢

 اإلدارةو اإلدارةتنمیة ثقافة أخالقیة داخل الشركة والتي سوف یتم تطبیقھا على أعضاء مجلس  - ٣
  . التنفیذیة والموظفین بالشركة بالمساواة

  

العاملین تلتزم الشركة بھا وتعممھا على أن التي یجب األساسیة قواعد تتضمن ھذه الالئحة جملة من ال
  :وھي من تطبیقھا بشكل مستمر التأكد وأصحاب المصالح و یتم 

  قیم الشركة  -١

  :باآلتيالشركة على التزامھا تؤكد  

  تقدیم منتجات ذات جودة عالیة  -أ     

  حمایة حقوق المساھمین  -ب  

  . حمایة البیئة –ج   

  . رضا عمالء الشركة –د    

  .وأمانةإدارة الشركة بإخالص  -ھــ   

   مباديء أخالقیات الشركة - ٢

التي تقوم بھا األخالقیة المعاییر وأن ، في جمیع انشطتھااألخالقي تؤكد الشركة على التزامھا بالسلوك 
  :اآلتیةعلى المباديء 

  اإلخالص  -أ  
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  األمانة  -ب

  العدالة  –ج 

  الشفافیة  - د

  . خلق مزایا تبادلیة في جمیع عالقات الشركة -ھــ 

  . وتدعیم الثقة بین الشركة والمجتمعإنشاء  –و 

  . المرتبطة بعمل الشركةواألنظمة احترام اللوائح  –ز 

   .لعالقات الشركة مع أصحاب المصالحاألخالقیة المعاییر  - ٣

   .عالقة الشركة بالموظفین - أ

الدعائم الرئیسیة لتنفیذ استراتیجیتھا وخططھا وأحد نجاح الأساس تعتبر الشركة موظفیھا ھم 
  :باآلتيالمستقبلیة لذا تلتزم الشركة 

العمل ألنظمة معھم وفقاً األجل عالقات طویلة  معاملة جمیع الموظفین باحترام وثقة وبناء .١
 .المطبقة بالمملكة

 .للموظفینوآمنة توفیر ظروف عمل صحیة  .٢

بالشركة من خالل اتخاذ واإلداریین الموظفین  منع حدوث تعارض المصالح من قبل .٣
 .الالزمةواإلجراءات التدابیر 

وموضوعیة فیما یتعلق بتعیینھم وترقیتھم دون بمساواة تعامل الشركة جمیع موظفیھا  .٤
 .محاباة

 .یتم تقییم الموظفین بناًء على أسس موضوعیة .٥

 .الموظفین والمدیرین عن المعلومات الداخلیة بواسطة اإلفصاح تمنع الشركة استخدام و .٦

  . اإلدارةالتنفیذیة ومجلس  اإلدارةالتواصل الدائم مع الموظفین من قبل  .٧

  عالقة الشركة بالدولة  - ب

  . المتعلقة بنشاط الشركةواألنظمة تلتزم الشركة بتطبیق جمیع اللوائح  .١

ل تلتزم الشركة بسداد جمیع التزامتھا تجاه الجھات الحكومیة بانتظام مثل الزكاة والدخ .٢
 . االجتماعیة وخالفھوالتأمینات 
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  لمسئولیة ـ ا٤

 أوعقود مع المقاولین  أواالشتراك في اتفاقیات  أوبالوساطة  أوعدم دخول الموظف بذاتھ  .١
المتعھدین الذین یؤدون أعماال" للشركة" مھما كانت طبیعة األعمال المراد تنفیذھا  أوالموردین 

  .غیر مباشر أوبطریق مباشر 

تعارض بین  عدم وجود ـین بــین عمل " الشركة" وبین شؤونھم الخاصة، وفصل الموظف .٢
جمیع الھیئات  أوالعمالء  أوومصلحة" الشركة" عند التعامل مع الموردین الشخصیة مصالحھم 

  معھا في المستقبل.التعامل بصدد  أواألفراد الذین یتعاملون مع " الشركة"  أو

(یستثنى من ذلك قبول القروض من البنوك  قروض أومبالغ  أوعدم قبول الموظف عموالت  .٣
عدم قبول خدمات ترفیھیة مبالغ فیھا من أي طرف بقصد  أوالرسمیة بشروط تجاریة عادیة) 

  التعامل مع"الشركة".

عدم قبول الموظف لھدایا یفھم منھا التأثیر على قرارات الموظف ویستثنى من ذلك األقالم  .٤
  الدعائیة والرزنامات.

أو قبولھ لرحالت سیاحیة  أوعمالء" للشركة"  أوموظف لخدمات سیاحیة من مقاولین عدم قبول ال .٥
  ما شابھھا من خدمات أخرى شخصیة.

  .اسمھا إلغراض شخصیة أوعدم استعمال مقر" الشركة"  .٦

 أنشطة " الشركة". أوشبیھ لنشاط  أوعدم القیام بأي نشاط منافس  .٧

ود ألھداف شخصیة ال یتوخى منھا مصلحة " العق أوعدم محاولة التأثیر على وضع الطلبیات  .٨
 الشركة".

أن تعتبر " أن أیة حقوق یمكن  أوأراضي مستأجرة، ملكیة أدبیة ، عدم اكتساب ملكیة عقاریة .٩
 للشركة" مصلحة فیھا.

یمنح ھؤالء التعامل مع الموردین، بحیث ال  أوبالقوة للعمالء  أوعدم  االبتزاز بالتھدید  .١٠
 صص للموظف نسبة معینة من المال كعمولة لھ.إال بعد ان یخ"الشركة" 

مؤسسة یملك فیھا  أوغیر مباشرة لھ في شركة  أومصلحة مباشرة  أوعدم  وجود اشتراك  .١١
 احد أفراد" عائلتھ" حصصا عند تعاملھا مع " الشركة". أوالموظف 

 العقود التي تتم لحساب" الشركة". أوعدم وجود مصلحة شخصیة للموظف في األعمال  .١٢

بیانات سریة خاصة" بالشركة" الى أشخاص لم تخول  أوإفشاء " الموظف" أیة معلومات  عدم  .١٣
  ألغراض شخصیة.استخدامھا لھم الشركة حق االطالع على المعلومات، أو 
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  ٣ملحق رقم 

  اسم الالئحة: الئحة الحوكمة لشركة كیمائیات المیثانول

 اسم الملحق: مساھمة الشركة أالجتماعیة

ً من مجل س إدارة  الشركة بان خدمة المجتمع مسئولیة مشتركة بین جمیع أفراد المجتمع من أبناء إیمانا
ھذا الوطن الغالي والعزیز على قلوبنا وإیماناً بدور القطاع الخاص في مساندة الدولة في دورھا تجاه ھذا 

ذلك من خالل تقوم الشركة بتخصیص جزء من مواردھا المالیة وغیر المالیة لخدمة المجتمع و  الوطن،
  رھا مجلس إدارة الشركة بشكل سنوي.ویق اإلدارةسیاسات وبرامج تقرھا 

ما تتكون ھذه السیاست من و ،تحمل مسئولیتھا فى خدمة المجتمعإلى الشركة عدة سیاسات تھدف تتبنى 
  :یلي

  أوال:

مة. وتشمل ھذه خدمة المجتمع من خالل استثمار خبراتھا ومواردھا في مجال حمایة البیئة واألمن والسال
وضع برامج تعزز من ثقافة المجتمع من خالل الخدمة المساھمة الفنیة  فى المؤسسات المدنیة والحكومیة 

  . ألھمیة البیئة وأمن المجتمع وسالمتھ من سائر األخطار

  ثانیا:

عینیة تصرف لجھات محلیة أو الخیري وتخصص مبالغ سنویة نقدیة االنفاق تتلمس الشركة أوجھ 
  لھا باستقبال التبرعات. مصرح

 

 

 

 

 

 


